
( οοσίς 
ΤῊΝ 5 ἃ αἰ [8] οορν οἵ ἃ ΒΟΟΚ {Πδΐ ννὰβ ργοβογνοι [ὉΓ βο πογδι θη 5 οἡ ΠΌΓΑΓν 5ΠΟΙνο 5 ὈΘΙΌΓΟ 1ΐ ννὰβ ΟΔΓΟΓ ΠΥ βοδπηοα Ὀγ ΟΌΟρΙΟ ἃ5 ρᾶγί οἵ ἃ ργοΐθοι 

ἴο πιᾶκο [ἢ νου! 5. ῬΟΟΚ5 (Ἰβοονογαθ]ς οη]πο. 

1ι Πὰ5 βιιγνίνοα Ιοπρ ὁποιιρἢ [ῸΓ (πο ΘΟργγίρῃι το Οχρίγο 8Π6 τ(Πς ΒΟΟΚ ἴο οπίογ {πὸ ρα] 1. ἀοπγαίπ. Α ΡΌΡΙο ἀοπγαίη ΒΟΟΚ 15 ὁπὸ {Παὶ ννὰβ πονογ βυδήθοι 

ἴο οορυ τίσι οΓ νΠοβο ΙΘρὰ] ΘΟρυγρῃς [ογπὴ Πὰ5 οχρίγοα. ἈΝ ΠΟΙΠοΓ ἃ ΒΟΟΚ 15 ἴῃ [Π6 ρΌΡΠ]Ο ἀοπηαΐη πλὰν ναΓν ΘΟΙΠΙΓΥ [0 ΘΟμπίγγ. ΡῈ]. ἀοπηαίη ΒΟΟΚ5 

ΓΟ ΟἿΓ σαίονναγβ [0 {Π ραβδί, γοργοβοπιῖηρ ἃ ννοδ ἢ οἵ Πἰβίογυ, οὐ] τπο ἀπ Κπονν]οάρο {Πα{᾿5 οϊοη αἸ [ΠΟΛ] τὸ ἀἸβοονογ. 

Μᾶγκβ, ποίδιϊοης πα Οἵ ΠΟΥ πηᾶγρῚ ΠΆ]}1ἃ ργοϑοηΐ ἴῃ [ΠῸ ΟΥΙΡΊΠᾺΙ νΟ απο νν}}} ἈρρΟΔΓ ἰπ (Πἰ5. ΠΙΟ - ἃ ΓΟ ΠΟΥ Οἵ (Π15 ὈΟΟΚ᾽ 5 Ιοπρ Ἰοῦγπον [ΠῸπῚ {πὸ 

ῬΌΡΙΠΒΠΟΓ τὸ ἃ ΠΡγαγν ἃπα ἤΠΑΙ]ν ἰο γοιι. 

ἴϑαρε βριυ  ο] πε5 

Οὔὐοριῖο 15 ργουαά [0 ρδγίπογ νυ ἢ ΠΡγα 65 10 ἀἰρῚΠΖο ρα Π1ο ἀοπηδίη πιδίογιἃ]5 ἃΠα πηᾶΚο [ΠῸΠῈ νυ] Ἰν Δοοοβ5 016. ῬΌΡΠ]Ο ἀοπγαΐη ΒΟΟΚ5 ὈΟΙΟηρ ἰὸ (ῃς. 

ΡΌΒΠΟ ἃΠ4 ννο ἃγὸ πιογοὶν {ΠΟῚΓ ΟμβίοἸΔΠ5. ΝΟνογίΠΟ 55, (Π15 ννογκ ἰ5 ὀχ ροηβίνο, 50 ἴΠ ΟγΩΟΓ ἴὸ Κοορ ργον! απρ [Π15 γοβοῦγοο, νν Πᾶνο [ΚΟ βίορβ ἴὸ 

Ῥγονοηΐ ἀθιιβο Ὀν ΘΟΠΊΠΊΟΓΟΙΔΙ ρδγο 5, ἱπο! μα ἴπρ ΡΙδοίπρ ΘΟ ΠΠΙΟΔ] γοϑι ΓΙ οΟΠ5 Οἡ Δι οπηδίοα αιογγίπρ. 

Δ Αἴ50 δβκ {Παᾶΐ γοιι: 

Ἔ Μακε πομη- ομιμιθγοὶαἱ τι56 Οἵ {πὸ ἢ ]65 Ν΄ς ἀσβίρποα Θοόρ!ο ΒΟΟΚ ϑθάγοῃ [ῸΓ το Ὀ. ἱπα ν] ιι815, ἀπ ννο γοσιοβί (Πδΐ γοιι τβ6 [Πο56 Π]Ο5 [ῸΓ 

ῬΟΓΒΟΠ Δ], ΠΟΠ- ΟΠΊΠΊΟΓΟΙΔΙ ριΓρΟβο5. 

ὉἬ Κεῤραὶη ΠΌπι αμτοπταῖθα ψιθγγίηρ ΤῸ ποὶ 50Π6 δι οπηαίοα αιογίο 5 οἵ ἂην βοτί ἰὸ ΘΟ Ρ Θ᾽ 5 βγβίοπη: ΠῚ γοῖι ἄγ οοπα ποι πρ Γοβθάγοῃ ΟἹ πη πο. 

{γα Π 5] Οη, ΟΡ ΪΟ ἃ] ΟΠαγδοίουῦ γοοορ ΠΙΠΠΟΠ ΟΥ ΟΙ ΠΟΙ ἈΓΘα5. νυ ΠΟΓΟ ΔΟΟΟ 85 [0 ἃ ἰᾶγρο ἃπηοιηΐ Οἵ Τοχί 15 ΠΟΙΡΙῸ], ρΊοαβο οοπίδοι τι5. ΝΥ ὁποοιγαρο {ΠῸ 

ἀιδο Οἵ ρι δ᾽]. ἀοπηαίῃ πηδίο ἃ }5 [ῸΓ {Πο56 ρι!ΠρΟ505 ΔΠᾺ πηὰν δα 806 τὸ ΠΟΙΡ. 

ὉἬ Μαϊπιαΐη αἰγὶρατοη Τῆς ΟΘΟΟρΊο “ναιογπηαγκ᾽ ̓  γοι! 560 οἡ ΘΔῸἢ ΠΙῸ 15 Θ5ΒΟ ΠΕ] [ὉΓ ΠΙΟΓπηπρς ρΘΟρ]ο ἃθοι {Π|5 ργο]οοῖ ἀπα ΠοΙρίπρ πο πὴ ἤπα 

ΔαΘΙΟΠᾺ] πηδίογί 15 [πγοιιρῃ ΘΌΟρ]ο ΒΟΟΚ ϑράγοῃ. ΡΊοαβο (0 ποί γοπηονὸ 1. 

Ἔ Κϑορ τ ἰοραὶ ΝΠ ΐονογ γι τιδ6, ΓΟΠΊΟΠΊΒΟΓ [Πδΐ γοι] ἃΓΟ ΓΟΒΡΟΠΒΙ ΓΟ [ῸΓ οπβαγίηρ {Πΐ νυ παῖ γοῖι ἃγο ἀοηρ 15 Ιορα]. ΠῸ ποί ἀβϑιπηο {Παϊ }π5. 

Ὀοοδιιδο νν ὈοΠονο ἃ ΒΟΟΚ [5 ἰπ (ΠῸ ρΌΡΠΟ ἀοπιηαίη [ῸΓ τιβογβ ἴῃ της ὉΠΠΙ16α 5.αίο 5, {πᾶ| [Π ννογκ 15 4150 ἴῃ 1ῃς ρι δ]. ἀοπηαίῃ [ὉΓ πο ΓΒ ἰπ Οἵ ΠΟΓ 

οοιπίηο5. ΝΥ ΠΟΙΠΟΓ ἃ ΒΟΟΚ [5 511 ἴπ Θορυγίρῃι νϑγίοβ [ΓΟΠῚ ΘΟΙΙΠΙΓΥ [0 Ομ ΠίΓν, ἃ πα ννο οδπ Ἶ ΟΥΤΟΓ συϊάδπος οἡ νυ ΠΟΙΠΟΓ ἂπν Βρθοῖῆο δ οὐ 
Ὧν Βρθοῖῆο ὈΟΟΚ ἰ5 Δ]Ποννοα. ΡΊθαβο 40 ποί ἀββιιπις {Πδΐ ἃ ὈΟΟΚ᾽ 5 ἀρροάγαπος ἰη ΘΌΟρΙ ΒΟΟΚ ΘΘΆγΟῃ ΠηρδΠ5 1{ ΟΠ Ὀ6 ᾿50(4 ἴπ ΔΠῪ ΠΊΔΠΠΟΓ 

ΔηγννΠοτγο ἴῃ {πὸ ννογ! 4. (οργγῖρῃι ἱπίτιπροπηοηί ΠΔΌΠΠν οαη Ὀο αυτο βονοτο. 

ΑΒΡοιυΐ Οοορῖο ΒΟΟΚ ϑθόγοι, 

Οὐορ θ᾿ 5 πηἰβδίοη 15 ἴ0 ὀγρδηΐζο (Π6 ννου! ̓5. ἱπΓογπηδιοη ἃπα 0 πηᾶκο ἰΐ ἘΠΊ νΟΓΒΆΠῪ ΔΟΟΟΒ5ΊΌ]6. ἃπα τ5ο Ὁ]. ΟὍορ!ς ΒΟΟΚ ϑθάγοῃ ΠΟΙΡΒ τοδάοις 

αἴβοονογ [πὸ ννουῦ! 5 ΒΟΟΚ5 ννΠ]]ς ΠΟΙρί πρὶ Διί ΠοΓβ ἃΠᾺ ΡΠ 5ΠῸΓΒ γοδοῃ πονν δι Ἰοποῦβ. Ὕοιι οὰη βοάγοῃ (Πγοι σῇ (Π6 [ὉΠ] τοχὶ Οὐ (Π]5 θΟΟΚ οἡ (ἢ ς ννοῦ 

αἰπεὲρ: 7) ΈοΟΚΞ. σοοα16. σοπι] 









ὅ 90) ἡ 
ΝΥΓΓΟΟΕ ᾿ 

ΠΝΒΟΒΙΡΤΙΟΝΌΝ ΛΒ ΑΒΟΛΆΠΝ 

ΕΌΙΘΙΤ 

νι αλὰ, ΓΨΕΌΝ 

αὐ ΕΙ Μῦϑ ὈΙΤΤΕΝ ΒΕΒΟΒΆ, κὁ4ο- τε: 

ἘΑΒΟΙΟΌΓΟΒ ΡΕΙΟΒ. 

ΤΙΡΒΙΑᾺΒ 

ΑΡΌὉ 5. ΗΙΒΖΕΠΙΌΝΜ 

ΜΌΟΟΘΟΊΙΧΧΧΙΠ. 
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ἤαςαί. 1 Ὑλαν ΗΠ ἨἩΒΉΜΑΝΝΟ ΒΑΌΡΡΕ 

ΑΠΟΙΕῸ ΚΙΒΟΗΗΟΡΕ 

ΞΑΟΒΌΝ 





Ῥγδοίδίϊο..: 

ΑΘ υπηι ὈΠΌΙΟΡΟΪ8 Βοποββθίπιιβ δ] ᾳποῖ ΘΌΒΪΠΟ 8ΠΠΟῸΒ ἃ Πη6 

ροίογοὶ πὲ οο]] οὐ οπθῖη ἱπβουρίϊοπαπι Οταθοδγττη δὰ Το 8 ροβίδϑ 

οὐ ᾿πδηταία Οτβδθοοσθπη οοΟρηῃοβοοηᾶάδ ρῥγϑθοῖραθ αἰ] απ οοπῆοθ- 

ΤΟΙ, ΠΟῸῚ ΠΟΙ ΔΥὶ οἱ τ θη ροτοτο, απἰα αποὰ οἸΐπὶ 1. Οὐ. ΟΤ6]-- 

Ιἴπβ οἱ α. ΗἩθηζθηθβ, παροῦ α. ὙΠ ΠπΒἷ πα ἴῃ {{{π|18 1, Αἰἰπΐβ ΄ 
ΟῚ Βη6 ἸΔΡῸΟ ἡπιοίαᾳ οβθοοιπί, οἰΐαπι ἰπ ατδθοὶβ μαπάᾶ ἱπαὰ- 

[10 ἔπίπταμη 6886 ρϑιβαδϑῦση μδθΘῦδπι. Αοοθϑβὶ ἱρίίαν δά Οραβ, 

αποα γΑ 8 ΠΘΡΟΙ18 ἰμίοΡ ]]δίππι πππὸ ἀθιηαπι 8080] πίπιῃ ἴῃ ρὰ- 

δΙσαπι δια ϊξαν. 

Αἰᾳπο ἱπ ο ροηα 8 απίάοιῃ {0118 ααϊὰ ρο Ββίτα τη βοοῦίῃϑ 

Βὶ πη, Οἰδὶ 58] Πρ] Δ τὰ ΘΧΡΟΠΟΙΘ ἸΟηραμι οϑί, 8018 ἰδιηθη ἰηα]- 

οδηάπη υἱάοίαν. ὙοΪαὶ ἰρῖταν ὮδΔη0 ΒΥΠΟΡΘῺ βρθοίδτο δα πδίϊο- 

πἷβ ΟὐΆθοδΘ ΤῸ8 ΘΟΡΠΟΒΟΘΠΔΒ. Οπδῖθ ἰηίτα 68 ΘΆΓΙΠῚ τορίο- 

ΠῸΠ) Ιὴ6 ΟΟὨΓΠΉΠῚ, α4π80 ἰδπὶ δηίθ ΑἸΘΧϑΠα  Τηδρηΐ δοίδίθῃι ἃ 

Οτδϑοὶβ μδὈϊ δυδηΐαγ, ΔΟΒπαὶ 4. {{{π118 ΑΒἰδηΐθ (ργδθίου Οὐδ 

ΤΥ ἤπιδιὴ ΟΟΟἰ ἀΘη8]6 1), ΑΘΡΥΡΕΪΒ οἰβαθθ ααἱ ΡΔΒΒἾ ΡΘΓ ἰπι- 

ΡΟΠῚ Βοιηδηὶ ὈΧΟΥΪ ΠΟΙ 8 ΒΘΡ Θἢ Γ]0}4108 οἱ οοοἱ ἀθη 8198 ἰηγθηί 

δπηΐ; ΠΟῚ 400 ἱφΠΟΓΑΓΘΙΩ, 8118 ΠΟΙΔΪΪπΒ πὰ ῬΘΠΟΘΟΒ ΟΧ ὮΪ8 

ΘΤΔΥΪΒΒΙΙΩΟΒ οἱ ΠΕ] ΒΒΙ 08 Θ886, 80 απἰα 80 Βαϊπ8 ΟΟ]]ΘΟΙΟΠΙΒ 

ΟΟἢΒ1110 ἀΥρσαμιθηίαμη ΘΟΥαπὶ ΔΌΠοΟτοΙ. Αἱ {ΠΔγπτὰ τορίοπππι ἰη- 

ΒΟΥ ΡΙΟπ68. οἰἶδηη Μϑοοάομππι οἱ ΒΟΠΙΔΠΟΙΠΙ, ἱροῦ ΟΧϑΓίδ8Β 



ΥΙ Ῥγδοίδίο. 

Τοοορὶ, ααΐα ΠΟ Ιη040 ΠοΙθηΐθβ, 864 οἰἷϊδπὶ ἸΔθαπίοβ οἱ ὈΓΟΒΒ85 

ΟΥ̓ΔΘΟΟΤΙΠῚ ΓΟΒ 1ΠΠΒΈΓΆΓῸ ἴῃ δηΐπο ΒΘ Όδηι. Μδηθρδί βἷο απο- 

46 ἱῃρθηβ ΟΠ ΠΙΘΠΐΟΤΤ πὶ ΤΠ] {{{π40,.Δ ΟΧ απ8 ΤΟ ΟΒ ΠΌΙΘΤΤΒ 

ΘΠ ρομπ8β οἵδί. Οπ8 ἴῃ ΤῸ ὈΥΠῚΠπὶ πλϑίγῖοα ΟΙΔἢἶδ ΤΟΠΙΟΥ͂Ι, απἷ8 

απθδθ πϑαπ6 δὰ δῆηππὶ ἢ. 8. Βορίπαροδι μα) βορεπηππι ἴῃ [ὰ- 

ὁθ. ῥιοαϊοσπηΐ, ΟΟ]θοία βυαηΐ ἰῃ τὺ ορτορίο οἱ τῃοαϊοο 

Ρτοίϊΐο ρδυδθ!! Ο. Καθ, ααδθ ροθίθα δοδοβϑβούπηΐ, ἰπ πον 

οἰυβάσπι τὶ οαϊοηθ δααὶίαπι ἱτὶ Βρϑύδηιθθ. ΝΟῺ 0]8η6 8085- 

ἀπαὶϊ ἃ {{{||18 αὐἱ αἰδ]οοίο 8118 δίηπρ Αἰῇοα δὰΐ γοϊρατὶ οοτ- 

ΡΟΒΙ βαηί τϑοὶρ θμαϊ8; ῥγαῦτα αὐ͵ᾶ ἔππὶ οὰπὰ Ὦϑη6 60] ] ΘΟ ]ΟΏΘΙη 

ἱποοβανὶ, πθαὰθ ἀο]οοίαβΒ Οδαουϊδηὶ αἰ οπθιμ Δ] σᾶπι πια]ίο 

ΔΙΏΡ] οΥοπὶ οἱ ΘΠ ΊΟΥΘΙῚ ΡΔΙΔΙΪ, ποαὰθ 80 Η. ΟΟἸ]Σ χίο 8ο- 

οἰΐβαπθ οἴμηπίαπι οἷὰβ βοπθυΐβ Πα] οσαπι δα  Ποποπὶ ἱπβεταὶϊ οοι- 

ροτίαμη ΒΔΌΘΌδια ; ἴὰπιὶ ααἷὰ δα ρδασὶ βυπί Ε{{π|1} βδη6 Πογῖοα 

δαὶ Β'1}}}} δίαυδ ἀἰδ]θοίο οχαγδίί, βορὰ ἴῃ βϑιϊηοηθ ἢ μ1] [δ γ6 

ΤΩΘΙΠΟΥΔΌἾ 6 δ ΤΟΟΘΟπα ΘΧὨΙ θΘηΐ6Β, αὐππὶ ΔΥρυΘη τη ρ78-- 

γἰβϑί τη απὶ δὲ ΘΟΉΒ1110 Τη60 ϑΟσΟΙΩΙ 8 {15511ηππὶ 51, νοὶ ἀπο 11} 

ΠΟΙΡΒΐΒ ΠΌΡΟΥ ογαϊὶ π. 215 οἱ 288. ΕΒ υϑῖο, ἀπογαμῃ Ὁ{1{88 

ΤΠ ΡῚ5 ἴἢ ΒΟΙΙΊΟΠΘ α0δπὶ ἴῃ ΓΘΟΌΠΒ Βἰία οϑί, αὐ ΑΘΟ]ΘΟΥΆΤΩ [616 

ομπηΐυτη, ΒοΘΟ ΘΟσθΙ Ρ]ΘΙΟΣ Ια π6, ΓΘΟΙΡΊΘΏ08. ΠΟῚ ΘΧΙΒΗΙΩΔΥ]; 

Ποηίᾳαο μαυᾶ ρϑποὶ {{{||} οοἰθγοαπὶπ οΎΑΥΒΒΙΠΪ ὈΤΟΡΙΘΥ ΠΙΤΩΐΒ 

ΤΠ] τὰ ΘΟΠΟΙΘΙΟΠΘΙὴ δαὶ ΟὈδουχ δίθῃ βου ρίσσαθ δαΐ ΘΧθρ}]0- 

ΤΠ ργαν δίθιη ΒΘρΡΟΠΘΠΑΙ ογδηΐ, απΐϑ Τα πα Β01}18 Εἰ 618 πἰθη-- 

ἄυπι οὔδί, αὐϊθὰβ οἰ πβημ αὶ ἱπβου  ] ἢ απὶ Οτταᾶ οἱ ΘΟΠ 1610 ΠΟῚ 

5818 ΠΟΙ ΘΙ ΤΟΡΥΔΟΒΘΙ ΑΙ ροίοσαι ; δὺ Ὠθβοῖο δὴ 880 ἴῃ ΓΘ 

οἰΐϑιη βϑυουβ ἀροπάσπτῃ οἱ {1{{π]1 2 οἱ 84 οχηἰς 6 παϊ {που ηΐ. 

Ι͂η τοβ πο 18 ΟΠΠῸΪΟΥΌΙη νου ]8 ἸῺ αὐἱάθῃῃ ΑἸ] ρομίο ἰη- 

ἀἰϊοαπᾶσμῃ ρυίΐίαγνὶ, αὐἰᾷ τηθὰπὶ οββοί, αὐἱὰ 8]1Θ πὰ, ἰάθοαπο οἱβ 

486 ἶρθθ ἱπυθηὶ δβοιϊρίπιῃ δὲ ᾿βαρριου δὰΐ “ϑιμηδπάδυϊ᾽ : ἢ 

Β0α αὐἱὰ ουὐἶᾳπθ ὁχΧ δηπαυϊοῦθυ8 αἰ ουα8Β ἀοὈογοίαγ, βὶηρ1114-- 

Ἂ Κ(ογο νἱάϊ, 84, 4 οἱ 111, ὅ αι860 ῥχοία]! Βυρρ᾽οιηθηΐδ ἴδηι ΔῸ 8118 

οσδαραΐδ 6886, ἰΠ||6 Μυλασέα ἃ Ῥ. Ἐουοεατίο, Ἀἷο ἑνδεκάτῃ ἃ α΄. Ἐ, ὕπρρτο. 



Ῥυδοίδιϊο. ΨΙΙ 

ἔπι ἱπάϊσαγο πϑοοββδυίθπι ΠῸΠ Οχ βύτηαν!. Οὐπίτα ἴπ ΘΗΒΥΤΘΠΑΪΒ 

{118 ααϊᾷ οπἰᾳαθ δοοορίπιτα τοίθστοπι, ΟἿ ρομίου δαποίαγὶ, 1105 

ἰοτὶβ ποιηΐπατη ΙΑ }ΠΠ}805 ὉΒῸΒ ΠῸῚ Δ 5'πθ διιθίὶραυϊδίο ΠΟΥ 

ροίοταί. Θὅδο οἰπβιοα! ποία ὀδθηΐ, ἧηθα ϑπηΐ, ρῥγδθίο ποπ- 

ΠΠΠ18 αἀπ86 ποι πόση ἔπροῦο ροϊοταπί, αὖ ΔΙοΒοπίατῃη ΑἰΠΟΟΓΏΠΣΙ 

οἷπβ δοίδεϊβ, οαΐαβ 450 ᾿πίθοτί οχβίαπ!, δΗΠΟΙΠΙ ἀθ ΠΟ Π6Β. 

Ταὶία δηΐπι ααΐβ ῥεΐπαπβ δὰ ὑπα]απι δία ποτ ἈΒΟΥρΒββοί 6ὁπὸ- 

ἰ86 ΒΠροΥΎΔοδη ἢ ΟΙδί 86 ΡΆΘΠΘ τ αἰ σα] πηι. 

ΜΑρΡΊΟΡΟΙΘ ἀο160, 4ᾳυοα οὕτῃ δῃπὶ ἢ. 8. οοἰοροβίτηὶ ῥυϊχαὶ 

ἸΏΘ 86 Οοἰοῦτὶ δἷο ἰδοὺ ἐγρὶβ δχβουοὶ οοορίαβ θββθί, Ὁ] 18 Β6116] 

806 ποροὔσχη ἱπίθυτοὶ {1} ἩΘΟΘΒΗ6 {|| οὔπι ῬτΟΡίΘΥ Δ] ἰοσθχα οἵ- 

βοϊοσατα ΟΟΟῸΡΔίΟΠ08, απθδὸ πθαὰθ πὰ αἀπὰπὶ ᾿ᾶθ0 ᾿ΠΟΟΠΔΓΘΙΙ 

ῬΙΔΟΥΙΔΘΙΘ πραὰθ ροβίθα ἀθο!ηδγο ροΐθγαμι, {ΠΠῈ ὈΤΟΡΙΘΙ ΙΏ0Γ- 

Ὀππι, αὰὸ αὐῦτῃ μυΐϊὰθ Δηπὶ Ι6η86 Απρτϑίο ΘΟΙΥΘΡΙΠΒ ΘΒΒΘΙῺ ΡΘΓ 

ἀποΒ ἱπίορ οΒ ἸΏΘΠΒΟΒ ΟἸΩΠΙ 8 Οἱ ΠΒηη αἱ ἸΔθΟΥ θ8 ΔΌΒΕΠΘΓΟ ὁ0- 

δοίαβ Βαπι. Θυοάᾶ αὐὰπὶ δοοϊαογοὶ, οὔδιῃ Αἀάοπάδ οἱ Οουτίροπάα 

οἵ Ρδ1Β8 ἱπαϊοθτῃ {γγ8 χοῦ ρία οτδηΐ. 108. θυθηΐϊΐ, αὐ ποπηὰῦ]- 

Ἰοσπτη απδ6 ἱπίογίη ῥα] ΤῚΝ ἰδοία Βαπί, ἱπρτῖπ}}8 ΠΣτὶ απὸ 

ΙηΠπ56 1 ΒΥ ΔΠΗΪΟΙ ᾿ποῃ τη οηΐδ, ΘΡΙ ΤΡ Ϊοα ΘΟΠ ΘΗ ΡΔΥΓΒ 8]-- 

(οτῖπβ, ἢ πὸ ἰῃ Αἀάοηαΐβ αὐἰάθηῃ ταῖϊο ΒΔΌΘΙ ροϑθβοί. Οὕᾶ ἀ6 

ὀδῖβα το οτῖπὶ {Ππ|1] ἀπθπὶ ὁΧχ Ἦ ΘΒ μοὶ ΔΡΟΡΥΔΡΙΟ ΘΧΡΓΘΒΒΌΙΩ 

8068 πῃ. 391, Δοουγϑ 5 ΘΧΘΙΏΡ]υΤη 1110 6886 Ρ. 138 η. ΟΟΟΙΧΙΥ, 

αΠῸ ΘΧΘΙΉΡ]ΟῸ ΒῸΡΡ]οΙοηΐβ, τιθὰ οἱ ΘΔ 068 ΟΟΠΗΤΙηΔηΪαΣ οἱ 

Ὀγϑοίογθα Υ. 10. 17, αυδθ Ὑ ΘβοΒουδηὶ ΔρορτΑΡΒὶ ΟΡ6 ΘΧΡΘΑΪΓΤΘ 

ΠΟΟΌΪΥΘΙΔΏΙ, 516 Βυρρίοηϊῃγ: εὐνοῖκ ὥς (π0ῃ εὐνόμως) τε καὶ 

δικαίως [πρὸς ἕκαστον τῶν κατοιχούντων χτλ. Ῥτδοίοτοδ Ο. Ρα;- 

8014] θεπϑνο θη δοοθρὶ Δρορταρῆπηι {{]1 ΟἸγτηρίοὶ ἢ. 240 40 

ἶρθο δοουγδι ββίπηθ οοηΐδοίαμη, ΟΧ 4πὸ ργϑϑίου. Ἰουίοσα ποππη]]α. 

Ὦ Κ'δῃθ ἰβ 106 Γ᾽ ααστη Θαϊζαβ οββοὺ βίδίξλῃ ὈΘηΘΒοῖο θοῦ απἱ ΠηΠ1860 
ΒΡ Δηηἶ60 ργϑϑϑυηΐ 84 Τῃ6 ὑΥδΏΒΙ ΪΒΒῈ8 οδύ, οὐΐὰ8 τοὶ οἱ8 τηϑχῖτηϑιη 9Γ8- 
(ἴδ μαῦϑδο. 



ΨΙΠ Ῥγδοίδλίιο. 

ΔρΡΡραῖοί, υ. 4 πὸῃ ᾿Αϑανοδώρου, βΒ0ἃ Μηνοδώρου ροΙβρίοπθ 8011- 

Ρίπτη 6886. 

Νοίδο οἱ οοιῃρομαϊΐα βου ρίαγδο ααΐθὰβ 1808 Β6Πὶ ἴῃ ΘΟΙΙΠΊΘῊῃ-- 

(το, οἵη οἰ υβιηθα ] βαπί, πἰ ΘΧΡ] οδίοη6 ποὴ ορϑϑηΐ. [ἢ {{{π]0- 

ΤΠ γΟΙῚΒ πδὶἰαίδβ αὐπἰάθπι αἰΒΕ ΠΟΙΌΠΘΒ, Θοτηχαδ, ΘΟ] 0π, ΡαποίΌ ΤΩ, 

Ροδϑαὶ ποϊοθπαῦθ Θηππίλδίοσατῃ βίσαοίασα ροβίυ]δδί. Θπδο δυΐθηι 

ῬΓδοίοσοδ ἷὸ οοουτηπί, νοὶ αἱ τε : : ἴ:, 68 ἴῃ 1ρ818 ἸΑρΊ αἰ Ὲ8 

Β10 ἰποῖθδα 6586 βοίοπασμῃ οδί. [Ἃ[ΠπῸ0ὺ]8 ὑθὰ8 δ {ΠἸ}]1 οἱ 68: 

 ααυδάτϑιβ [] αἰτουμιαθαϊ αὐυδθοῦσπαπθ [1080 υδπαθγαῃΐ δαί 

Ἰαρἀο ἔγδοίο ρουϊογπηΐ, () αδ6 ἴῃ Ἰαρ 46 ρουρθύδιῃ δἀαϊία, δαηῖ: 

τοϊαμαϊβ ἀσπίαθθ () οἱ 4180 ΟΙΤΟΙΟ ΟἸἾΒ88 βπηΐ, αὐὰπὶ ΒΟΥ ὶ 

ἀδθογθηΐ, οἱ αυδ6 δὰΐ δὺ αὐυδαγαίατίο 'ρ080 ἢοη Γϑοΐθ ἱποῖβα δαυί 

ΔῸ οἷβ ααΐϊδαθ {{{11} ποι ἄδπι ἀθΌθπιπΠΒ πο τοοίθ χοορίδ βαπί. 

Αἰᾳὰθ πδθὸ αυἱάθιῃ ἀπ δΘΠΘΓα ΘΙΤΟΓΊΠΙ ΒΟΙΙΡΘΙ ἴῃ ΘΟΙΙΣΙΘΗΓΑΤΙΟ 

δοουταίο ἱπαϊοδηΐαῦ: Θ86 γϑῦο [ἰ{|6 186 αὔἀδὸ ΒΠΠΠΡ]1Οἰ ΘΓ ΠΠΟΪΒ 

τοί 118. ΟἰΓΟΌΠΉΒΟΙΡΒὶ βίπο δἀποίδιίοηθ, ἰπ Ἰαρ᾽ 4θ ἤθαπθ οχβίδῃς 

ὭΘαῸΘ ὑπαῦϑηῃ βοεὶρίδθ ἔπογπηί. 

ΘΟΥΘΌΔΙΩ ΗΔ8]118 ΒΔΧΟΠΌΠΙ 

Νοπΐβ Νονθι θυ ΜΟΟΟΘΟΊΧΧΧΗΙ. 

Θυἑ61πη8 Ὁ ΘΉΟΥΡΘΓ. 

-- “τῳ τι ον ων 

. κ "δα. πα], ἘΡΡ“ 



ΡΑΚ5ΡΆΙΘΚ. 

ὈΥ ΈΘΗ ΌΘΥΘΘΙ, Βγ]1οθ. 



1. 



1. 

ὕβαπο δὲ ἤποπιμ Ὁ6111 ΡΟΙΟΒΟΠΠΘΒἰδοΟὶ. 

1 ΟομϑβίδηςΠ0Ρ0}} ἰῃ Ὠἱρροστοιηο (Αἐπηιθια) ΘΟ] τη ἢ θηθὰ 
οοιῃηροϑίίᾶ 6χ ἰγἰθυ5 5οΡοη θα 5. [ὨἿΘΓΙΪΟΡ ΡΔΓ5 ααδθ {{{{]ῚῸ ἢ 60Π-- 

εἰηϑύ ὅ8η0 ἀοιηὰπὶ [886 δ ΑἩρ]15 δυοίογο (ἢ. Νοννίοη γπαοτιῖ-- 

5 4086 θη Οσου] Δῦδηΐ πυαδίὰ 6ϑὲ. Ῥυϊ5 {{{]πὶ Θχϑβοιὶρ- 
δ Ο. ΕΡΙΟΚ, οαΐϊὰ8 Θχθρίυμῃ οἀϊαϊὶ Ἐὶ. ἀυγίϊα8, ΜΟΙ Δίβ οἢΐθΘ 

ἀονΡ ΚρΙ!. ΑΚδαριηΐϊθ ζὰ Βοιυ]ϊη [856 ρΡ. 68 548ᾳ. Ῥοϑύ δ] στη 
ΟΌΓΔΒ ([,. Ἀο55, δῆγ. ἔ. ῬΏ11Ο]. 1886 τ. 966 8.ᾳ. ΡιΙ{{κῖ8, ΕΡΉ. 

8ΔΙ’ΡΟἢ. 9799) Ι46πὶ ΕΥΙΟΚὰ 5 σαστῃ ΘοΟἸ μηδ πὰ απ οί Θ1Ὸ 80- 
ουγαϊϊυ5 Θχϑιηϊηδϑϑοῦ (οἵ, Αὑορ. Δηζοίρονῦ 8ὅ6 ρ. 207." 247 

εἰϊα] τ αὐτὴ Ὠοίμίουὶ ἀσ] ηϑαίΐομο οαϊαϊύ οὐ δοιῃτηθηίδυο Δ:]ρ]}5- 
5110 {ΠΠυδίγανὶ ΖΔΓ ΌοΠοΡ ἀν ῬὨΠοΙοσὶΘ ϑᾳρρ!. Β. Π| (4857--- 
60) Ρ». 487 5ᾳᾳ. Οἵ. οί ]ο ν᾽ οὐ Μουιαϊηδηη, ΕΡΊσγρἷΚ νο Βγ- 

Ζϑηϊίοη ὑπαὶ (οπδίδη [Π0ρΡ0}}15 (ΘΗ ΚΟΙΓ ἴθη ἀθν Καϊβουϊ. ἈΚδα6- 
τηΐθ ἀν ΑὟ Ι5ϑ8θ)ϑοβδίίΐθῃ στὰ ΝΥ θη, ὈΒ1108.-ἰδύ. (1550 ΧΗ͂Ι, 4864, 

ΑΒ. 9) Ρ. 8 844ᾳ. ΑΒ βϑυμπθᾶ ραᾶγίθ, υδὶ 60118 οὐ δαρίΐα 86Γ- 
Ῥοηίαμῃ ρογίθγυηῦ, αἀποαθοῖΐηλ 5ρῖγ86 βου! ρίαγα νδοδηΐ; ἰῃ ργοχὶ-- 
Τὴᾶ ἰπίουογο νουβῖ θα ἀσοθι5. ΘΟΠΒΟΓΙΡίαη οδϑί θρὶ σγιημηὰ ἀ 66 08-- 

ἰοῦ, ἰηΐτγα 5'σ}}5 ὙΘΓΒΙ 5 51η5}}ἃ οἰ! δύ ΠΟΙ 8, ΧΌΟΓΌΙΩ 

ῬΙοΓυ 406 ἰοΓηδ, ΓΑΡῸ Ὀἷηα δυΐ συδίοιμὰἃ 5 ρι}]Δ6 5ρ|Γ86 ἰθηθηΐ 

(Ργορίοϑι βρδίϊ γί 65 ἢ.ΠῸ ΠΟΙ πτὴ ΟΥ̓ ΘΠ ἰῇ αἀιἃ8 ΘΟΪ ΠΏ 85 

αυ88 αἰσαηί αἰβροβαΐ). [Ιπηἤϊτηδθ ἀυδθ υγϑὺβ Πἰ{{6γ]8 νδοιδθ γ6- 
ἸΙοίδο ϑαηΐί. οί γ5 αυδγίϊ ΠΟΙΏ]18 ΓΘ] 145 γΘηἾἶ556 510] 

ΙΒ οϑύ ἰηΐγα Ογομοτηθηΐοβ (ΠΥ ΗΓ ΟΠ Θη 565 () ΤὨ ΘΒ ΘΉ565 
(γὴ ; 864 ἰὰ δαιηοαππη ἱποογίαμῃ 6ϑί. 

Ι ᾿Απόλονι ϑίε)δίιΚι στάσαντ [ ἀνάϑε)μ' ἀ{π)ὶὸ [Μέδον)] ' 

ει{ἰογαΐαγα δοἰίααδ [,ϑοοηίοδ δϑὲ: ΑΟ (γ ΘΈΕΝΥ (ΧἹΧ (ξ) οἱ. ΚιγομΒοδ᾽, 

ϑίυάΐθη ΖΓ Ο650ἢ. ἀ65 5. ΑΙρΒδθοίβ θα. 8 ῥ. 444. --- Ροδῖ ρυρηδηη Ρ]ἰδὶ- 

Οϑῖὴ ἰτροάδ δυγϑύυτη βουρθηί δῆθηθο ἰγίοἰρὶ οἱ ἰτηροδίζτη ἃ Ογδθοὶβ ὨΘΙΡῃΟ5 

ἀοάϊοδίυτϊη 6880 τοίογί ΠἩογοαοίῃϑ ΙΧ, 84; δοουΓαίίυ5 ΤὨυσγα 685 1, 484 ὨδΡΓαΐ 

Ῥτίωο Ῥαιβϑῃΐδιῃ 5.0 Ποιηΐηθ ουτῃ ἀθαϊΐοθϑβθ οὔὑτὴ δύ η6 ἰρβἰυ5 νἱοἴοΥ 81 

Ῥτγαθαϊσδηίθ; αὐᾶτῃ 80 ρΟΥ δα ἄθραγο ἰθγθηΐθϑ αΥΆθ008 ἀθ] ου 856 Θρ  βγΘΙη 8 

οἱ οἰν δἰίατη αὐδθ νἱοίογίδθ ρϑγίἰορϑβ ἰπθτίηΐ πομηΐμα ἱποίΐ88θ. Αὐγϑὺβ 

ἐγίρυβ 6110 88δοΐο ἃ Ρῃοοδηβίαμη ἀποίδυβ βυδ]αία5 οϑί (Ραυβδῃ. Χ, 418, 9), 
ΔῈ 



4 ῬΑΓΘ ῬὉΓΙΟΥ. [1-- 

11. Λαχίεδ]α[ἡμόν᾽τοι] ΙΥ. Μεγαρὲς 
᾿ΑϑίανίαἸο]ι Ἐπιδαύριοι 10 
Κορίνϑιοι δ ᾿Ερχομένιοι 4 

Π|. Τεγεᾶτίαι! 2 Υ. Φλειάσιοι ὅ 
᾿ Σεχυόνιοιϑ Τροζάνιοι 9 
Αἰγινᾶται Ἑρμιονᾶς 

8ῆδηθδ οο]υμηδ ὨΘΙρἢΐΪ56 τηδηϑὶὶΐ ἀυ ἃ (οηῃϑδίδηϊϊ ηο τῆϑρηὴο ΟΟηδϑίδη[[Π0Ρ0-- 

Ἰίγα ἀρ] αία δϑί (ΘοΖοιθηυΒ μἰδί. 660]. 11, δ. ϑοογαίθϑ ἶϑί. 660]. 1, 46). [δ] 

ἃ 8860}. βοχίοἀθοίΐτηο ρου} ρογοαγ δίογοα οοϊθηδηὶ νἀογυηΐ, ἀθβοῦρ- 

ϑΟ0ΓΌΆηΐ, ἀδ]ρανθγαηΐ (Ετγίοῖς Ρ. 519 544.); 6χ χαΐϊθα8 ῥ᾽ ογίψαθ, ἰδοῦ (006 

Ὠοηάθτῃ οοηδβρίουθ, Ὠοη ἀυλίίανογυρί, φαΐ Πο6 6886ὲ ἰρϑυχῃ ἐ}]ὰ ἃ τηοηι- 

τηθηΐαμη Ρ]αἰαίου πη. Ροβϑὲ δγυΐδιηῃ βου ρθη ἀυθ [0] 0065 ἃ Ε. Ουτίϊο 

(αὔ{ι. 66]. ΑἢΖ. 1861, δ6. 48) πηοΐδ6 ᾿υου ] ΘΏ ΘΓ γοίυϊδίαθ βαηΐ συ ἃ ΕΓ ΟΚίο 

(ὉΠ ΔῸ 8118 (Οδ ]ησ, Θοϑδιτηθ)θ ΑὈΠδΩΘ] ρθη 11, ἡ. 71 886ᾳβ. ΚΙΓΟΒΒΟΗ͂, 

διιάϊθη Ζυν ΘΟ ομΘ ἀ68 αλίθοῦ. ΑἸΡΒδΌθίβ ᾿. 98 6ἅ. 4). -- Εχ Ὠοχηΐηίΐ- 

Ὀ05 τηοηυϊηθηΐο Ρ]Δίαίοο ἰηοίβὶ8 Ἡθγοάοί, Υ11], 84 οοιηϊησπηογαὶ Τοηΐοβ, Τῆυ- 

ογάϊάθ8 111, 57 Ρ]αΐδθθῃ86085; ἃ Ρ] αἰϑγοῦο ραϑϑί ποιηϊηδηίυῦ Ογίμηϊ!, ΜΟΙ, 

ΒΙΡΒΗΪ,, [μδοοαδοιηοηϊὶ, ΑἰΒΘηΐΘη868, ΟΟΡΙΠἰΒὶϊ ; Ὠδὴ θυ 4συοαὰθ ἀ6 ΒοΟ 

ρθ80 τηοηυσχηθηΐο οορίίαγο ΕΠ ΟΚίΒ γϑοίθ ϑδἰαία!β. Εδ ποπλΐηδ οἵηηΐα Ὠίο Γ6- 

ἀοαπί. Αχαρ ἴῃ Ἀδϑὶ [ονἱ8 ϑοάθιῃ ἰθῦροτθ ϑϑαθιηαθθ ἀ6 οδυβᾶ ἃ Οἤδθοὶβ 

ΟἸγταρίδιῃ ἀθαϊοδίϊ νἱρίηὐ! βορίθυῃ ποιίηδ ἰποῖβϑα Θηυτηθταί Ῥαυβδηΐδθ Υ, 28, 

4. 9, ᾳῦ86 οτηηΐα ΐο φυοαυθ οχβίδηϊ, 504 δοοθάποϊ φυαίίζαονῦ φυίῖθυϑ τηοηυτηθη- 

[τὰ ΟἸγιηρίουμη οαύοῦαί, Τηθβρίθηβίαμη, Εγοίγ ϑηδία τη, ϑυσδάϊοτυμῃ, ϑ8ὲρἢ- 

ηἰοῦα. Ρ]θγοϑαὰθ οχ ἶβ ρορυ]ϊ8 ἰῃ 60 οχϑγοϊία [͵8860, αυἱ δα Ρ]αΐδϑαϑ 

ἀορυφηδνοε, οἰβὶ ὩΟἢ ΟἸΏΠ6Β ἰρϑὶ ρυρῆδο ἰηἰογίυστίηΐ, δρρδαγοί οχ Ηογοάοίὶ 

ΠδιγαϊΐοηΘ ΙΧ, 838. Ῥγβδοίθ. ΠΟΘ ἴῇ Το Θ 0 ΠΟῊ Θχϑίδηϊ ἢἶϑδὶ ᾿Πϑ 0 8 ΠΟΤΌΠΙ 

αυογαηάδηη ποταΐηδ, σθογυπὶ Μο]ἰοσυχῃ Τοηϊοστ Ναχί γάτα Οὐἱπηϊογαηι δίρῃ- 

ἰοῦ. Οὕοβ ΟἸΏΘ68 οομηδίδὺ ρυρηδο ϑβαϊδιηϊηἶδο ἰπίογ 580 (Ηογοάί. Ὑ]Π, 

46. 48), δὰ υἱγαηαυθ δυίθιῃ νἱοίοτίδιη μος Ἰηοηυϊηθηΐατη ΓΘίθγθ ἢ ἀτη Θ886 

Ρουϑοηδίιιβ Βοιηοϑίμθηθϑ ΕΓ, 97 ἰοϑίδίυγ. δ ϑί ΘΔ 880ηῃ6 6Χχ δχογοίία 

ῬΙαίαϑθηδὶ Ῥᾳ]θῆβθ8 (δθρδ)]θηίδθ οἱ ΝΠ  ΏΘη868 (ν. οί. 9), ΟΘΧ Ο18556 3818-- 

τἱ ἶ8 ΘΘΥΙΡὨΪ,, οἰν [88 τηἰηΐτηα οἱ Ἀπ} γη8. 4 ϑυρρίον ΟὔθΠ ὴσ ἢ. 79, 

αυὶϊ ᾳυοὰ ΕτίοκΚίὰ8 ροϑαοτγαί ᾿Απόλλωνι ϑίεοίι ἀμάθηϊμα τῶν [Ἑλλάνων) ἰὰ ἴοτεὶ 
ὨᾺ]]Ο Ἰηοαο Ρο886 ἀθιηοηϑίσγανίί. 4 ῬΓΟΡΙοΡ οχίμηΐϑιῃ νυἱγία θη ἰῇ οδϑίγὶ5 

Μδγάοηΐ Θχριισηδηα β δα 8 πΔ ἢΐσ ΠΟΠΟΥΒ Ἰοοῦβ οἰν αίϊ τηράϊοοτγὶ ἰγίθυ- 
(5 νἱάοίῃν (οἵ. ἩἨογοάοί. ΙΧ, 70). 8 Σεχυὼν ποτηΐηΐδ ἰογιηδιη Αροϊ]οηίυϑ 

ἀθ δᾶν. ὅ5δδ, ὅ ἱρ55 ἰη00}18 γϑαυθηίαίϑιη ἰθϑίδίγ; αὐοά ΘοΙΏρΓοΟ δηΐ ΟΌΓη 

ὨθγΩΐΪ ΣΕ ἰπβογίρίϊ, στα {{{Ὸ}8 ΘΘΡΏΌΪΟΓΔΙΒ αϑὶ ᾿Ἰοαί αν [ΣἸεχυώναϑεν ΗδτΓΙηδ6 
ΧΙ ὑῥ. 896. ἀ Αγοδάθβϑ, φυουτῃ ὨυϊΏη0 ἰπδβογί ρίατῃ 68. ΕΡ ((υγεϊ 8 ῬΟΙΟΡ. 
[Ῥ. 328); ΓΟαΌΘΩ ἰβϑίτὴδ ϑδάθῃ) ογιηθ ἰῃ δορῃοτηϊηὶ ὑγ06 ΒοΘοῖίδθ. ὅ Ἦδης 

ὈΠ8ΠὶῚ βΟΥΡΙΌΓΔΙΩ ΠΟΥΪΐ ΒΗΓ ΑΌΪΟΥ δϑίδϑ, Υ. ἢ. 88. 88. 211. Ἀοβθ, ἘἈροίβθῃ 

πη Ἀοἰβογοῦίθη ἰτπὶ ῬΘΙΟΡΟΏΠ6Β Ὁ. 48. 6 Τροζήνιοι α. 1. 6. 406. Ατοδ. 
ΑΗΖ. 18ὅδ, ρΡ. 84" (χυδο αἰία! συγ 5). ᾿Αϑήναιον ΑΓ ἡ. ὅ99 ἢ. 6. δ9δ ἡ. 7. 



4] Ι, ὕβθαυο δὰ ἤηθδελ 0611} Ρο]οροηηθβίδοί. ὅ 

ΥἹΙ. Τιρύνϑιοι. 15 | ΙΧ. Στυρᾶς 20 
Πλαταιῖξς αλεῖοι9 
Θεσπεξς Ποτειδαιᾶται ͵ 

ΥΙ. Μυκανες Χ. Λευχάδιοι 
᾿ς Κέιοι ' ανακτοριὲς 

Μάλιοι Κύϑνιοι τ 80 

Τένιοιϑ᾽ 20 Σίφνιοι 

ὙΠ]. Νάξιοι ΧΙ. ᾿Αμπραχωῶῦται 19 
Ερετρες Λεπρεᾶται 
Χαλχιδὲς 

1 ϑίθρῃ. ΒΥΖ. Μυχῆναι" ὁ πολίτης Μυχηναῖος καὶ ϑηλυχὸν Μυχηνίς" καὶ 
Μυχηνεύς. Ε. 8 οἵ. Βοτγοᾶοί. Υ1 828 9. ΕΠ6Ὶ οὕτῃ πθαὰθ 8) δι) ηΐδ6 
φρῃδθο ἰηίογίαοεπί ποαὰθ δὰ Ρὶαίδϑαδϑ ἰῇ ἰθρογο νϑῃουίΐηΐί, ΕΓ οί 8 Ρ. 588 

Βγδηαϑίραϊθμη βθουΐβ πο ΕἸθογυτη οοϊοηΐδιῃ ΕΤοίσαπὶ ἀθαποίϑιμ ἰπί6 1168] 

ἰᾳθο.. Αἱ υἱουσηφὰθ Γ68 ἀθ ρὑγίβοϑ 111 οοϊοῃΐα 86 Ββαροῖ, 611) Ρογβϑίοὶ ἰθιη- 

ὍΟΓΘ ΠΟῊ ἰϑῖὴ ργδϑίου Εγθίγ  Θη868 δ] θγϑ αὐδηάδπη Οἰν  ἰαίθι 4086 ΕἸΘΟΡΌΠΙ 

Ὡοϊηΐηθ υἱοί ἘΓΘΙΓΙδ6 ἔαΐ886 δρρᾶγοί. Νϑαυθ ααοά Μδη(ηθηβίιπι ὨΟΙΏΘῃ 

Εἰς ἀοδβίἀθγαίαγ, οἰβὶ ἰπ ϑϑάθτη οαυϑα [πϑγαπὶ αυὰ ΕἸοΐ, αυΐοααδπι ταἰτὶ ΒαΡοῦ: 

ΘΟΠΟΟΒΒΟΡΌΠΙ Π00 Οτϑδοὶ Ὠοηουὶ ϑοῦυμὶ αὐ ἰαἰο]αῖη ΟἸγτρίᾶθ οἱ γθϑρηθη 

Ἰυάογυτῃ ΟἸγΙρίσογυπι ΠΡΟ δηΐ, υἱ νοϊυηίδίθηιλ τοὶ οἴθοίδϑθ 960 Βδρογϑηΐ; 

«υοὰ ἰάθῃ ΟΡ ἱῃ Νδη θη ϑ 08 ἰδοθυθηΐ Ὠ011ὰ ογαί οδιιβδ. 40 θ9 80 
δης αυΐογθ [ΟΥπλὰ οἰΐδπι Δ} 1] ἴῃ ὨυμαΠγΐ8, ἴῃ {{Π{}}8, ἀρυὰ βου ρίογθβ ΟὈΥΐ οἵ. 
Βυγβίδη αοορν. αν. 1 Ρ. 8 ποί. 9. 

2 [Ρ15 ἱηγνθηίαβ ἰῃ ἅτ Αἰ μοηδΡαπι ρΓοῸρΡο Εγθομίμοαμημ. Εχ 
Ἐδυνθ} 1} Δρορσγᾶρμο θα. Βοϑοκὴ ἃ.1. 6. 78} (νο]. 1. Αα4. Ρ. 890 544.). 
ΚΙΡΟΒΒΟΙ͂ (. 1. Αἰ. 1 9. 

-τ-τ-ττ-- ἐπεστάτε, Λί. .. .. εἶπε | Ἐρυϑραίρος᾽ ἀπα-- 

(γεν) σ. το. .[(ἐς Παναϑέναια τὰ οἱ ἄ(λα ἄχαίια υὲ | ἐλάτ- 

[Δ0ἰογαΐυγα δηίίαυδθ Αἰοα; [{Π 6 Γ86 5 ἰοῦ δϑίδίθυῃ 8ῆη0 4ξδ ἃ, (ἢγ. 

δϑηϊίαᾳυϊογοιῃ ἰηαϊοαί. Εχ 'ρ80 δυσυιμηθηΐο Βοθοκ 8 οΟἸ]οαΐ,, Αἰτηοηΐβ δοίδιθ, 

ἔογο ΟἹ]. 79---80 (464---4 67 ἃ. (Βγ.) Βοο ἀθογοίΐαμη ἰδοίατι 6886; πᾶπὶ ἰὰπὰ 

Ρ[ογδβαιθ οἰν ίαίο8 βοοίογιιπη 4086 δὰ ᾿Πυὰ ἰοτηρυ8 80 ἰυγἰ8 88θηΐ, ἰῃ 5.8- 

ἀϊίαγυτη (ὑπηχόων) σοπάϊοἰοηθῖα γοάδοίδϑ 6886. Οθίθγῃ ἰῇ Ποῦ ὑἰΐα!ο ἢθτὶ 
ΠΟ ρΡοίυϊί, αἱ υνδἱουπαθθ αἰϊᾳυϊά ϑμηθηἀδίυτῃ 65., ἰθοἰἰοηθ ἰγϑαϊίαθ ἰῃ ποίΐ8. 

Δι βου θογοηίγ: 8]6 ϑηΐπη ἴογο ἰούστη ΕδυνθΙἑ Δροργαρῆυμα ἰἰ 6 Υἱ8 τηδἰ 800} }8 

τοροϊοπάσθπμ ἰαἱΐ, αυοὰ δὉ υΐϊ8 ΒΥ]10668 ΘΟὨΒΙ]10 δι ἰθηυτῃ ο8[. ΟΌΔΙΟ 58[|8 



θ ῬΑΥΒ ῥγίου. [2 

τονζος 1 ὃ τριῦν μνὸν καὶ ν(έ)μμί(ε)ν ᾿Ερυϑραίον [τ]ο[ς παρῦσίι) [τὸν 

χρεῦν τίδ(υὸς “ ιε(ρ)οπο[ἰὸς (δραχμὲὴν (ἰ εχ)ά(στγοι  (ἐ)ὰν διίὲ) ἀ(π)άγε- 

δίτα]ι μὲν... [{ .. μ]δ) ἄχσια [δ]ὲ τίρι ιν) μν(δ)ν κα(τ)ὶὰ τὰςς) ἐΐρεμῇκ- 

ἐνίηγα, πρί(ασ)ϑαι [τὸς “ τεἰροποιὸὶς 2 “(ιερ)είηα, τὸν [δὲ δξ)μον (τ)δν)} 

[Ερ)υ(ϑρα)ίοβν) ὀ(φέλε)ν ἀϊνα(ῃράζφἼεσϑαι. Ι τὸν δὲ χ]ρεῦν οσ. οασ- 
«λον τῦ() (β)ολομένοι. ᾿Ερυϑραίον (ἀπ! χ]υάμον βολὲϊν) 

ἦναι εἰὔχο(σιι! καὶ ([Ἐχκατὸν ἄν(δ)ρας " τὸν δὲ [χυαἱμε]υ(ϑ)ένίτ)α 

10(δοκιμάζε)ν ἐν (τξι (βολεῖ καὶ (μὴὲ (ϑεμιτὴὸν ἔναι βολείύεν μεδὲ [|| 

. ἔν) α) δλε(ιζ)ον τ γέχοντ ἔϊτε) (γεγονότα - δίοχσιν δ᾽ ἔναι 

δ Ἱκατὰὶ! τῇδ(ν) ἐϊλ)ε(γὶχο(μ)ένο(ν). βολεύεν δὲ μὲ ἐντίὸ)ς τεττάρον ἐ(ιυ)τῦν. 

[ἀϊποϊκυαμεῦσα() [δὲ χαὶ κατασ(τζέσαι (νῦν μὲν (τὲν) βολὲν ὃ (τ)ὸς 
(ἐπιίσχόπ)ος 4 χαὶ τὸν (φ)ρίόζργαρχον, τὸ δὲ λοιπὸν τὲϊν) βολὲν καὲ 
τὸν [φρόρ]αρχον ᾿ (τὸ)μ βολευσόνίτον ξχ)αίστον (Ε)ρίύϑρ)ασι πρὶν 

15 (ἐσιέναι [ἐς τὲν [| ἀρχὲν ὀμνύναι [μὲν Δ)ία χα[] ᾿Απόλλο καὶ 
Δέμείτρα), (ἐ)παρό(με)νοϊν ἐξ[όλιειαν ε(α]υτῦι ἐπιορχῦντι χ)αὶ παι[σὶὶν 
ε(αυτ)δ!" ὀ[μνύν]αι) δὲ (τ)ὸν ὁ[ρ[χοὶν δ κα(τ]ὰ [{Ἰιε(ρν (καλιο(μέϊνοίν) " 
[τὸν δὲ βολὲν (τὲν βολ(εύοσαν) τα[υ]τία (ἀναγγκάϊζε)ν " ἐὰν δὲ μὲ, 
ἕναι (Ὠεμῶσαι [χιϊ]λ(α]σί)ν (δρ]αχμῆσι | 2] ὁ ἂν (ἡ» δἔμο(ς) ο 

20{ Ερυϑραῦον (αὐτ)ὸ(ς) 6 χαταί(β)α(λ)έν (φοὶ)ε(φί(σ)ετίαι). [| ὀμν(ύγνα[ι] δία 
τα]ὸς [τὲν] (βοολέν  (Β)ολεύσο “ος ἂν [δύϊνοίμζαι) [ἄϊρμσστία καὶ} 
διιηκα[ιότα]τα ᾿Ερυϑραίον τῦι πλέϑει χαὶ ᾿Αϑεναίον καὶ τὸν [χσ[υ)ν- 
μαΐχ)ον, [χ]αὶ οὐκ [ἀποοϊτέσομαι ᾿Αϑεναίον τὸ πίλέϑος οὐδὲ [τὸ] ν] 
χσυνμάχον τὸν ᾿Αϑεναίον οὔτ᾽ αὐτὸς ἐγὸ οἰὐ τ΄ ἄϊλ]λ)οι (π)ε[[1σο-- 
(μ]αι, [ οὐδ᾽] αὐζτ)ομο(λέσο) οὔτ᾽ αὐτὸς ἐγὸ οὔτ᾽ ἄλλο(ῃ [πείσομαι 

25 οὐδὲ “ενί [| οὐδὲ] τὸν (φ]ευγόϊνίτοον [χατ]αδέχσομαι 1 οὐδ[ὲ] “ένα 

Βαραΐ δοουγαία ἰπάΐοα886 αυἱὰ τϑοίθ ἰγϑαἰίατη 5ἰ, χαϊὰ βαρρ!οίυπι, χαϊά Θηλθη- 

ἀαίϊΐϊοηϊ ἀθθοαίυῦ. 6 γοιφυΐβ ογαηΐρθυβ ΒοΟΘΟΚἢΪ ΚΙΡΟΠΒΟΙΊ χα οχθιρὶᾶ 

σοηΒα!θηᾶα ογαηΐ; ἱδὶ δοϊαμα, υδὶ 80 οἱβ8 γοοϑθἀθηδυχῃ οχἰβεϊηανὶ, ρδυςϑ 

ΘΙΘηἀδἰίοη 68 688 ΒΌΡΡΙΙηθηΐδαιθ ἀρίθηαἀθγο σοηδίιιβ δύῃ. 4 ϑυρρί!ονῖ, 

οὐ Β. οἱ Κ.. ἰπίδοίαπηλ τοὶ αυϊδβοηΐ ἢυΐϊὰ8 Ὑουθι8 ἰηἰ τὰ δηϊθοραθηίβαυθ 

βηοιὴ. οἷ. νυ. ὅ μὴ ἄξια δὲ τριῶν μνῶν χατὰ τὰ εἰρημένα. 4 ΒΌΡΡΙΟΥΙ, 
ἀυδ δ 88η6. 8 ΚΙΝΜΕΝΝΟΖΒΟΙΕΝ ἔδυνθοιὶ. (τὴν μὲν (τέως βουλὴν Β. Κὶ. 
Αἱ ἡ τέως βουλή Ὠοη 68 δθηδίῃβ αυΐ ογίμαυβ οχ μος ἀθογθίο σοῃβι θα, 
δΒθἃὰ 4] ἰδ ὨηΟ ἰῇ ΤΩΌΠΘΓΘ Θϑΐ, ἀΘ αὺὸ ἰδ ὨΟῺ ἀἰοὶ βροηίθ ραίοί, Νϑαᾷὰθ 

Ιηθ68 θοιηδηδδίϊο αἰ ΠΟΙ ΠΟΥ νἱ ΘΓ 81 γοραΐανουγὶδ ρου γα θηίθ᾽ Ο ΡγῸ Ε οἱ 5 

ῬΓῸ Ν οὀχβουίρϑίββο Εδυνοὶ! τ. 4 ἀδ Θρ βϑοορὶβ ἃ Αἰ μϑη θη 8 ἴῃ 5οοίο-- 

ΤΟΙ Βαϊ οΓΌ τη Οἰν [68 Τηΐββίβ ν. Βοϑοκὴ ϑίδαίβῃ. 1 ἢ. δ58 54. ὅ.Ο.. 

ΝΔΕΠΟΝΟΝΟ.... ἔδυνθὶ. [τὸν δὲ ὅρχον ὀϊμνύνα]ι Κ. 6 ἱ. 6. αὐτούς. 7 δέ- 
ξομαι ΚΙγοΒΒΟΙ͂; δἰ οὕτη ΕΔΌΥΘΙΪ Δροργρθῦμῃ (ΤΟΝΟ... ΝΟΝ... ΑΔΕΧΖΟΜΑΙ) 
[Τὼ ΒΘΡΔΟΙἾ8 0808 ϑυδάοδί αἰ ΘΟΙΏΡΟΒΙ (ΠῚ ΓΟΡΟΠΒΙΏ.8. 



- 8] :.}. ὕδβᾳαθο δὰ δηθὰ Ὀ6}}} Ῥοθ!οροῃῃθβίδοϊ. γι 

οὔτ᾽ (αὐτ)ὸζς ἐγὸ) [οὔτ᾽ ἄλλοι πείσ(ομ)αίι, τὸν ἐς] Μέδος (φυγχίήντω)ν, 
ἄνευ τῆς (γγνί(όμες) [τὲς | ̓Αϑεϊναίον καὶ τὸ [δἸέ)μοβ, [οὐδὲ τὸν με- 
γόντον ἐχσελῦ [ἄϊν(ευ) τ(ε)ς (γγνόμες] (τὲς ᾿Αϑεναίον καὶ (τὸ) (δ,έμο.. 
ἐὰν δέ τίς ἀποχτίέννε(ι) [Ερυϑραϊηος ἕτερον ᾿Ερ[υϑραΐ!ονθ, τεϑ-- 

80 [ν]ἱάτο. ἐὰν [δέ το] (ἀ)ει(φυγία)9 [|{ [ἰκαταγ)ν(ε)οσϑέ(), (φ)ευγέτο (χαὶ) 
Ἀιϑέν)ας1: καὶ τὲ) ᾿Αϑεναίον χσυνμαχί[]δα132, | καὶ τ]ὰ χρέματα 
δεμόσίια ἔστ᾽» ᾿Ερυϑραίον . ἐὰν δέ] (τὶις [α] λ)δ[κ προ διδ)ὸς το(ῆς 
τυράννοις τὲμ (πόλιν τὲν) ᾿Ερυϑραίζο)ν καὶ .. ος. .[..... 
τεϑνάτο (καὶ) παϊδε(ς) (οι ἐχς ἐ(χ)ε(ν(ο)ἡ, ἐὰν) (μ)ὲ οἱ... |..«««Ἰοίς 

86 ἔχοντες “ οἱ] πίαῖδες [οἱ ἐχς [ἐἸκείῆνο [ἐς τὸν δέμον || τὸν] ᾿Ερυ- 
ϑραίοίν] χαὶ [τὸν ᾿Αϑεναίον ἀποί(φ)αν(ϑ)δίσην . τὰ δὲ χρ(έγματα [τὸ 
ἁλ]όντοὶς χατα(ϑ)έντ(εςς ἀπ(ανντία) [οἱ π]αῖδες τὸ] ( ἐμισ)υ [ἀπολ]α-- 
[βόντον ), τὸ [δὲ δεμευ)έσϑο (ἢ 18. χα(τὰ) ταὐτὰ χαὶ [ἐάν τις ἁλῦι 
τὸν δ᾽ξίμ)ον τὸν ᾿Αϑεναίον [πρ᾿οδ)ι(δὸ)ς ἢ [τὲν φρορὰν τὲν) Ερυϑρᾶσι!3. 
τουννννον ΒΞ. ξεὸ τὸν (τ)όχσ(αρχ)ον( τ] (ν) ̓ Αϑεναίον.. ο 

40... ««ὐνον Ϊ ..ντὰ δὲ ο. οὐ ενε(α) ἄπε(ρ) [τοῖς ἐπιϊδεμ(ι)δῦσι (τὸν 
χσυμι(μ)άχοϊν.........««νον [τε ννον να μένειν τὸ (φρ)όρ[ιον (τὶχ--. 
σ(ότιας δέχα..... ΠΝ ΞῃΞ.Ἰ͵᾿ῃ.{ ονεᾶς ... τοάσοοσι μαστοσεινευν- 
σᾶνο..[.««Ὑὐὐνν νον παάρμ.. οντονχι.. οὐχσϑενάνει ᾿οροπαοχιγγ. .] 
[αὐιρέσϑαι τὲν βολὲν τὲν] βολεί[ὑοσ)αν ἄν(δρ)ας (Ἰε[πτ᾿ὶὰ ἐ(χ) τίξ)ς 

45 φυλὲς εχάστες. χ. .[]. . . φρόραϊρχομν). γ..... ᾿Αϑεναί(τ)ον τὸν 
οχοριν τὸς ἐμ. σεοχ.. 

8 ΕΥΥΓΠΓΔΘΟΙΌΓΩ. 9 ΕΟΖΣΗΕΤΕΡΟΝΕΡΤΟΙ ἘδανΘ] ; βυρρι!ονὶ, σαυμ ἴῃ 

φαυϊησυθ οχίγθιηἕβ {{{{6 18 Υἱχ δ ἃ ἰαίθρο ροβϑὶὶ φυϑιὴ ΕΡΥΩΒ. 40 Ηοο ἰοίο 

δηποίίαίο ἢ 81} δἰϊυὰ ργαθβου ρα [586 ροΐοϑί φυϑηὰ αἱ 8 χυὶΐ ΕΥΎ(ὨΓΙ8. ΘΧῸ} 

6880, βίη)! Αἰ μθοΐ8. οὐ θύβαιθ βοοϊογυτῃ οἰἱν αι 08 ΔΡΟΘΓΘίΓ; 4ΌΔΓΟ αυΐη 

δυΐί φυγή δαί ἀειφυγία υϑτῖἐ Ποη νον ἀπ 8 πάυτῃ. 11 ΟΕΥΛΕΤΟΝΑΤΑΣ 
ΚΑΙ Βδῦνο]. Ν ρῥγὸ ΚΑΙ Ἰϑοΐυμι ϑϑί, ἰηῆ ΑΤΑᾺΑΣΖ Ἰδίϑσο ᾿Αϑίηνας 680 νϑυὶ βίμαηὶ- 
᾿ἸϊῸ8 φαυία οἱ ᾿ϊ ἘΠ ΓΑΓΌΙΩ τ οἱ ὃ ΘΟΠΠΒΘΓΏΌΙΩ οἱ ἸΔΟΌΠΔΡΌΣΩ ὨΘΘ]ΘΟίΔΓΌΙΩ 8]8 400- 
460 ΘΧΘΙΏΡ]8 Ὀγδοθϑίο ϑυηΐί. φευγέτω ἅμα καὶ ΚΙΡΟΒΒΟΙ͂, 14 ξυμμαχίαν] 

ΚΙΡΟΒΒΟΒ, Ὀγδϑί ] γοοϑυ 1 Β0]]Θτηθ ἀδ ἴθγγα ΒΟΟΪΟΓΌΠΛ. 18 οο ὀηθη- 

εἰ τ τγοϑιϊ θγο σοηδίυβ ϑύτζη, 864 ἱποουίδ 6586 βϑ0ρρ᾽θηθηΐα τὴ0 ποὴ διρίί. 

44. ϑυρρ!ονὶ. Β. οἱ Κὶ. ἰπηἰδοίυαμῃ το] αυαθγυαηΐί. Οὐδ δοαυαυηίν ὑβϑαὰ6 δὰ βηθπὶ 

Ὀϊαυθ ἀοϑρογαηᾶδ δαηΐ, συδγὸ 88018 Πα υὶ ἰΘΟ( 068 ἃ ΒοΘΟΚΗΐο οἱ Κἰγοβῃοίῆο 
ῬΓοροϑίίδβ ρουρϑδυοίβ τυἱδι}8 ΓΟρΘίροσο. 

8 ΤάΡυ]ἃ οἸἑτὰ Αἰ ΒΘ 8 ἰηβογία ρανὶτηθηΐο θοοὶθϑῖδθ τοῦ Σταυ- 
ρωμένου ; ΟΧ ΝΟΙη(6]11 ῬΟΒΒΘΘΒΙ0ὴ6 ΘΓ 8]1 0 ΧΌΟΓΙἀΔΠῈ ΠΠΔΠ 8 

Ῥοβίγοο ἴῃ τηυβθυϊῃ ῬυΘ]Ἰουτη ῬΑΡΙ ΒΘ 86 ῬΘΡΓΥΘΩΪ, 00] Θχϑίδι. 



ῷ Ῥαγβ ὈΓΊΟΓ. [8 
----  .. ------...-.--ὄ-.-.-.--Ἐ-.-.-.. .-....-.-.....-. 

Ροϑί Μαβοίυτη Μυγαίογϊ ασχαθ δα 410 ΒΟΘΟΚῺ (ἃ. 1. α. 16ὅ. Εχ 
Θοίγρο ομαγίδοθο ἃ Υ̓δααϊηρσίοηο δοοορίο ΚΙγοββοῦϊ (6. 1. Αἴ. 1 
438. ἘΓΟΠΠΘΓ [Ώ80Γ. ἀγθοαιοϑ ἀὰ Μυϑόθ ἀὰ ἴουντο Ρ. 942 ἢ. {19. 

Ἐρεχϑεῖδος 
“οἶδε ! ἐν τῦι ἱ πολέμοι ! ἀπέθανον ! ἐν Κύπροι! ἐν Αἰγ[ὑἹπτοι2! 
ἐν Φοινίχειβ, ἐν Αλιεῦσιν!, ἐν Αἰγίνειδ' Μεγαροίτ 8 

“ἷβ.ρΟ. 9 -χ.ἅφ »“η 

τὸ αὐτὸ ἐνιαυτῦ 

5 [σ]τίρατεγῦν Φαάνυλλος Ἄκρυπτος 
Φιίρύνιϊχοςϑ Χίρόψιος Τιμοχράτες 
ΠΙ[αντίαλέον Εἰὐγ]είτον Ἀρχέλας 
Πολύστρατος ᾿Δρίχ]ιππος Εὐϑυχράτες 
[Δρ]ακοντίδες Λυζ)ικλᾶς Πατροκλείδείς] 

[λυογαίατα δηίίααδ Αἰ 08: ΤΘΙΔΟΓΔΡΙ168 [{{ἰ γάτα ἴογπδο ΒΝΡ ((0]. 1 
Υ8, θ2---Ἴὸ Β0ΙΏΡΟΥ ΡΡὴ. Ρεδοίϑθυ Α γοϊβδγθ ἰγοαυθοῦ Α δογίρίυτη οϑί. ϑίριη,δ 

ὈΡίαυθ οϑί 9 ργδϑίογ 600]. 1 νβ. 67 Ἀδὶ οχίγοιηο ᾿οθῸ Φ ἰϑαίυγ. 4 ΕΑ. Τυ- 
ογὰ. ἵ, 404. 4 0 Αοϑυρέογαπι ἀοίθοιίί, οηθ ουἂἱΪρργϑϑοῦδί [2808 Ῥβϑϑδιῃτθί οὶ 

ἴ. οἵ. Τυσ. 1. 1. Αἰμθηΐθηβοα ΟΥ̓ΡΓῸ γο]οία {Πὰς ἰγαηβίθγυηῦ οἱ Μοιρδὶη αυο 

Ῥοσβδθ οοηζυφογϑδηΐ ΟΡΡυμηδνυθγιηί. 8 ῬῃοσδηΐοθΒ ΟΥἂ 80 Αἰδϑηϊ θη ϑὶ 0.8 

οὕπι ἰῃ ἰηδδ Οὐργοὸ οοηΐγα Ῥϑυβϑγυη γοβθη ρυρβηθγθηῖ Θχροϑα  οηΐ 8 η8- 
γαϊΐθυθ γὙοχϑία 6886 υἱάθίαυ.0Όὐ ἐἀἅ Τυο. 1, 106 ᾿Αϑηναίοις δὲ ναυσὶν ἀποβᾶσιν 
ἐς ᾿Αλιᾶς πρὸς Κορινθίους καὶ ᾿Επιδαυρίους μάχη ἐγένετο, καὶ ἐνίκων Κορίνθιοι. 
δ Τῦο. 1. 1. πολέμου δὲ καταστάντος πρὸς Αἰγινήτας ᾿Αϑηναίοις μετὰ ταῦτα 
ναυμαχία γίγνεται ἐπ᾿ Αἰγίνῃ μεγάλη ᾿Αϑηναίων καὶ Αἰγινητῶν (καὶ οἱ ξύμμαχοι 
ἑκατέροις παρῆσαν), καὶ ἐνίκων ᾿Αϑηναῖοι, καὶ ναῦς ἑβδομήχοντα λαβόντες αὖ- 
τῶν ἐς τὴν γῆν ἀπέβησαν καὶ ἐπολιόρχουν Λεωχράους τοῦ Στροίβου στρατηγοῦν- 
τος. 6 θυῦυτῃ Αἰμοηΐθηβοβ Αδϑρίμδηη οὐβίἀθγυθηΐ, σου ἰΐ οὐ 8Βοοίἑ8 ἴῃ 

Μομαγία ἰτηροίππι ἰθοογυπί, 80α ἃ Μυγοηίαθ νἱοἱἱ ϑυηΐ. Τμυο. Ι. 1. 1 Τυ- 

ογαϊᾷθ8 Ὡ0]18πὶ οτηηΐπο ἰθρογαμι ἠοίϑιῃ δααίαϊί, Ὠἰοάογυβ ὙΟΙῸ 00 ὁ61- 

(Δῃηλΐηα αἰ γουβϑὶβ δ η8 δϑβίρηαί, Αορυρίίδοδο ὀχρϑαϊ ἰοηΐβ ποτ 0]. 80, 1 (ΧΙ, 

117), Ῥτγοθὶία δὰ ΗΔ] 188 οἱ Αϑρίηδμλ 80, 8 (ΧΙ, 18), Μοβάγθηβϑο 80, ὃ (ΧΙ, 79). 

Ουοά αυυτὴ τγοΐαϊοίατ ποῦ (ἰἰ10, ἰϑτήθῃ αχυΐϊπϑιὼ Ὁπὺβ 1110 Δ ἰυσΡὶ! αἱ Π-- 

οἰ τη οδὲ ἀἰϊοία. αὐτὴ Βοθοκ 8 δοηυχῃ οἰν ϊθι Αἰἱουχη ΟἹ. 80, 8 (468,1 

ἃ. 6 γ.) ἰπι6}]οχίβϑοὶ, Κ. . Κυύρον ϑιυάίΐθη Ρ. 4164 844. Ῥγο ΘΟ 9 οχρο- 

Βαϊ, δῃηυτῃ ρῬοί8 ἃ ν9γθ 460 υβϑαυθ8 δὰ ἰμϑοαυθηβθ ὙΘΡ ΟΟΙΩΡΪΔηἀΌΤΩ 0380 

(ΟἹ. 79, 4 οἱ 80, 1). 8 φίόλαρίχος Βοθοκμίθδβ, χυὶ Βοο δὰ (δμγοηϊΐ, στρατη- 

γῶν ν. ὅ δὰ ΡΒΔΏΥ} ποθ ρου Ώθ ΓΘ ραίαραί. Αἱ ἢδπο αἰδβροδί(οηθτλ ἰη- 

οὐϑαὶ δὶ ]θπὶ 6586 800 ἰυγο Κρ οἴδυβ 5ἰαίαϊ,, χυδϑγο 600]. 1 ν. 6 ποιῃϊηθ ὈΓῸ- 

ὈΓΪο γοροβίϊο δὰ ἢοο σϑίοτί δηίθοθάθῃβ στρατηγῶν; ραγ(οἱρίο Βοιηΐηθιῃ, αα!] 

δὰ ἰοιηραβ ρα ὶ αἱϊουὶ οορίδγυμῃ ρῥγδοίθοίυβ ἔπαθε δ, ἃ ργαθίογθ ΕΟ θ αἱβ 

Ηἱρροἀδιηδηίθ, φαΐ ἰηΐγα 00]. . ν. 68 5ϑυρϑίδηϊἝςνο στρατηγός ἰηάϊοδίυγ, ἀϊ- 

Βιϊηρυΐ. 



8) Ι. ὕθβαᾳυο δὰ ἤποιῃχ 06}}} ΡΟΙοροῃηθϑίδοὶ. 

10. . μόστίρ]ατος 
.. μέας 

. χλείδες 
ες χράτες 
[Χα]ιρέδεμος 

ιδ.. εσίας 
.ς ἐσανδρος 
[Λυϊκόφρον 
[ΑἸκολλόδορος 
[Ἀ]ριστοτέλες 

20 ΠΠροτίας 
Δράχαλος 
Μεχανίον 
Φιλιστίδες 
Τιμογένες 

26 Χαρίσανδρος 
[ΜἸενεχκλᾶς 
[Μ]ελάνοπος 
[Κ]λεόνβροτος 
[Α]ριστοχλείδες 

80 Θοχυδίδες 
Εὐϑύδεμος 
[Κ]αλλικράτες 
᾿Αφσέφες 
ΓΑἹριστείδες 

85[Φ)ιλόδεμος 

[ΚἸεφισόδοτος 
[Σ]όφιλος 
[Α]ντιμένες 
[ΕἸκαίνετος 

40 Ἐργαῖος ᾿ 
Διογένες 
Φρῦνος 
[Κ]τεσιάδες 

[Κόροιβος 
45 [Κ]ράτυλλος 

(Συνφέρμιος 
[Ν]ικίας 
Λυσικλείδες 

Κέλ)ευσος 
Εὐ[ϑ)ύδεμος 
Δέκαιος 
Φιλίνος 

᾿ Καλλιχλὲς 

Ναυσιχλὲς 
[Π]ιμεσίϑεος 
.. ἐσιγένες 
ΠΙ[ο]λυκλὲς 
᾿Αλ([εἰχσίας 
᾿Αμύδριππος 
᾿Ἀπολλόδορος 
[Γοργίας 
Νόϑαρχος 
Παρμονίίδες 
Βάκχον 
[Πίϑον 
Λυσίας 
Σόστρατος 
Φιλῖνος 

Φίλαιϑος 
Φιλέταιρος 
Σοτέλες 
Λυσίας 
᾿Αριστογένες 
Φιλῖνος 
Διότιμος 
Κιαλλονίδες 
Καλλίχσενος 
Δεινίας 
Σμίκυϑος 
Τιμόδεμος 
Λῦσις 
᾿Ἀχκεσίας 
Ἐπιχάρες 
“Ἱερόνυμος 
᾿Αναχσίλας 
Χαιρίας 
᾿Εραχλείδες 

᾿Αλχμεονίδ[ες] 
Γλαύχον 
Δεμόνιχος 
᾿Αναχαίδορος 
Γλαύχον 
ΠΡροχλὲς 
᾿Αντιφὸν 
Ἀναχσίλαϊς] 
Ἀρχέπολᾳς) 
Καλλέας 
Θαλίαρχοϊς] 
Φιλόνιχαοςζς]) 

Εὐχλείδεϊς] 
Διόδορος 
Νίκαρχος 
ἜἘπιτέλες 
Κύβον 
Χί[α)ιρίας 

Δεμέτριος] 
᾿Αρκεσίλας 
Εὔθοινος 
Δεμέτριος 
Γόργον 
Στράτιο])ν 
᾿Αρισϊτ]οφάνες 
Γλαἰ[ύϊκον 
Φυσίον]ίδες 

 Αγμόδεμος 
Διο[χ]λές 
Φανόστρατοις 
Εὐμένιος 
Θε[όϊδορος 
[Εὐρ)ύλεος 
[Κέϊρδον 
[Επ]ιχάρες 
Εἰύϊδοχσος 
ΠΙο]λύζελος 
[Ιλ]αυχίας 
᾿Εριγένες 



10 ΡΑΥΒ ῥγίου. [ἐ 

Φρούραρχος ᾿Αγασιχλᾶς Ἀντιχάρες 
80 Χαϊρίσ]ανδρος ᾿Αλχᾶς Φιλιστίδείς] 

Ὀιλυμπ)ιάρατος Κεφισόδοτος ᾿Αμφιχλείδες] 
Σ. .Ο.ος Καλλιχλὲς Φροῦρος 
Μνεἰσ]ίφιλος Κεφισόδορος Τίτον 
Σοσίας Νομένιος Εὔβιος 

δ Ἀρχῖνος Χσενόφιλος Καλλίβιος] 
Λυκῖνος ᾿Ὑπέρβιος Σμῖχροςς] 
Καλλίας “Αγνον Νεαῖος 
Μνεσιγένες Πολύχσενος ᾿Εργοτέλες) 
Σίχον ᾿Ερχσιμένες Φοκίον 

θ0᾿Αμφικέδες Νέχον Ἄραιϑίος] 
Χσένυλλος 
στρατεγός 10 ἐν Αἰγύπτοιϑ 
᾿Ἱπποδάμας ἷ 

Εὐϑύμαχος :Τελένιχος 
66 Εὔμελος :μάντις 

᾿Ανδροσϑένες 
τοχσόται Φρῦνος 
Ταῦρος 
Θεόδορος 

ἸΟ᾿ Αλεχσίμαχος 

9 ἐν Αἰγύπτῳ Τελένιχος μάντις οοπἰπηρθηᾶα 6880 ΟῚ ΘΧ 000 --- Ὠ81 
ΒΟ ΒΟΥ Ρία δυηΐ 866 τηθαϊο {{]0 4.8}}8 Ὀγΐπλο ἱποϊδὰ8 ογδί (Υ. ἰηἶγ8) -- 

ἰυχὰ οχ [Εἰ ογ 8 γοϊίψαο {ἰξα]ο πιδίουθιι8 5θὰ ἰηΐοῦ 86 ρίϑηθ δΘαυδ θι8 ἰᾳΓΘ 

οοΟΙΙοοὶὶ ΚΙΡΟΒΠΟΗ͂ΣΙ, 40 νϑ. θ623---70 ροδβίθα δα βαηΐ, οὐ ἂθ Βοῦιτπὶ ὩΘΟΘ 

πυπίλι8 ροβί γοϊΐψυδ ἰῃοΐϑα ἀθυλαση Αἰ ΘΠ 88 ρογνθηΐββοῦ; 8]}81 Δ ΠΌΤ, ΡΓῸ- 

ἀθηΐ ΘΟ ΓΆσ ΤῺ αυθηα άδτη ἤρσυγαθ (ν. βιιργα). ΚΙΡΟΒΒΟΗ͂, 

4 ἴῃ σγαάα βυϊησηο ρογίϊου5 οαϊ8 ΓΟ] ψαΐδθ δπηὸ 1880 ἢ)6]- 
ΡὨΪ8 ἱπυθηΐδθ ϑιᾷηΐ. Τοίῃβ {{{}]8}8 ἀηοὸ γογϑὰ 14, 80 ἰἸοησο, [|10- 

(6 γῚ5 4015 0,{8---Ο,18ὅ ἱποῖϑι8. Ἐὰαὰ. Β. Ηδυββου} ον ΒΟ] ο ἢ ἀ6 

ΘΟΥΓοϑροηάδηοθ Ἠθ]]ὀηΐχψαθρ Υ (881) ». 42. 

᾿Αϑεναῖοι ἀνέϑεσαν τὲν στοὰν χία!ὶ τὰ ᾿όπλία χ]αὶ τἀχροτέρια 
“ελόντες τὸν ποίλεμίονν. 

ει{ἰοταῖυγὰ Αἰ οα δηίίψυα (ΘΛ Ζ ; Ἰδιημθάδ τηοᾶο ἱ- χτηοὰο ν 68). Οἵ. Ραυϑ. 

Χ, 44, 6: φχοδόμησαν δὲ καὶ ᾿Αϑηναῖοι στοὰν ἀπὸ χρημάτων ἃ ἐν τῷ πολέμῳ 



--- 1, ὕβαυο δὰ ἥποιι 06}}} Ῥϑὶοροπηθϑίδοὶ. 11 

σφίσιν ἐγένετο ἀπό τε Πελοποννησίων καὶ ὅσοι Πελοποννησίοις ἦσαν τοῦ ᾿Ελληνι- 

χοῦ σύμμαχοι. ἀνάχειται καὶ δὲ πλοίων τὰ ἄχρα χοσμήματα καὶ ἀσπίδες 

χαλκαῖ’ τὸ δὲ ἐπίγραμμα τὸ ἐπ᾽ αὐτοῖς ἀριϑμεῖ τὰς πόλεις ἀφ᾽ ὧν οἱ ᾿Αϑη- 
ναῖοι τὰ ἀχροθϑίνια ἀπέστειλαν,. τὴν τε ᾿Ηλείων καὶ Λαχεδαιμονίων, Σιχυῶνά τε 

χαὶ Μέγαρα, καὶ Πελληνέας ᾿Αχαιῶν, ᾿Αμβρακίαν τε καὶ Λευκάδα καὶ αὐτὴν Κό- 
ρῖνϑον " γενέσϑαι δὲ ἀπὸ τῶν ναυμαχιῶν ταύτων καὶ ϑυσίαν Θησεῖ καὶ τῷ Ποσει- 
δῶνι ἐπὶ τῷ ὀνομαζομένῳ 'Ρίῳ. καί μοι φαίνεται τὸ ἐπίγραμμα ἐς Φορμίωνα 

τὸν ᾿Ασωπίχου ἔχειν καὶ ἐς τοῦ Φορμίωνος τὰ ἔργα. Εὖ ρογίοαμῃ Θαηῃάθχῃ οί 
εἰξα τὴ δἰαπὶ 6586, ἃ6 Ρϑυβϑῃΐδ8 ΟΠ ΘΙΔΟΓΑΥ, τηδηϊοδίθμα οϑί, Αἱ ἢ6 

Θθδάθσιηῃ χυϊάσηα δοίδίθ ἰηοῖϑα οϑὶ ἰηβουί ρίϊο αὐδθ ἴῃ σγδὰὰ ἤυο Οχίδί οἱ ᾳυδθ 

ἴῃ ἰρ818 8Ρ01118 ἀθαϊ!οδίϊβ οἱϊγὰ αἰ: Δ ἤδη δὰ Ὀδ6᾽ πὶ ΡΘΙΟΡΟΠ ΘΒ, ΔΟΌΤΩ 

γϑίογθπαδιη 6886 Ρϑιιβδηΐδϑ γοοίθ οχ οἰν ἰδίπτη ποσαϊηΐθ8 ΘΟ] ] οί ἔ, ΠΠδτὴ τηὰ]ίο 

ΔΗ ΧυϊΟΥ σὰ 6886 ΠΟ Γαγυτα ἰογηδο δύσυυηὶ, Ἀθοίδ ἰρία ΗδιυιΒΒ0}}} 68 ροϑί 

νἱοἰου δ ὨΔΥΘΙΘῚ ῬΓΟρΡΟ Αθρίηδιη ρϑιίϑιῃ (Το. 1, 10ὅ. [{γ8.] 11,48. Ὀοά. 

1, 78) δῆπο 460 8ἃ. Οἢγ. ρογίίουπι Θχϑίγυοίδια, ροϑί ΡΒΟΡΪΟἢΐ8 νἱοίου 88 ἃ. 

441 5001118 ἀθάϊοδίβ πονὰ δᾶάϊΐ8 θαᾳὰθ θοῦ αν ι.8 {{{ὰ118 ΟΥαίδ 6586 00η- 

ἰϑοϊξ, οὕτα δηϊ χαίογα 11 οομί αποίίτα ἰῃ ᾿ρϑίαϑ ϑίοδϑ ἰπβογίρίίομθ ἀθαϊοδίογίἃ 

ἰηαἀ!οαΐα 65856ηί..- 

ὅ Τάρυϊὰ τηϑῦηογθᾶ ἰηγθηΐα ΗΔ] δ μδϑϑὶ (Βμάγμπ). Ἑα. 
Νουνίοη Ὀ βοουθῦῖθ5 δὺ 8] 1οδΡμδ8505 Ὁ. 38 54ᾳ4ᾳ. 671 54ᾳᾳ. οἱ ἰδῇ. 

85 (ἱπά6 Ἡ. ϑαῦρρθ Νδομγιομίθη γοὴ ἀ6Γ Κρ]. (θβθ)]βοιαῖ ἀδΓ 

ἊΝ ἰβϑθηβομαίίθη Ζ2ὰ Ού(ίησοη 1808 ρΡ. 808 544ᾳ.). ΑοσυΓαίϊα8 

ΘΧΘΠΊΡΙΔΡ Θχ ΐθυϊ Νοννίοη Τγδηϑδοίϊοηβ οἱ [ῃ6 Γογὰ] βοοίϑίυ οἵ 
ΙΔυϊογαίυγο 8067 Ὠρορρ. 18.0. Εχ ἰοὺ οἱ θοΐγρο ομδγίδοθο ἃ 

6. Ηἰγβο θα δοοορίο τηᾶχίτηδιῃ {10}} ῬΑΓΐΘ) (ρΓδοίο νΟΥΒ 5 7 

οἱ [9--- 92) τ 56 1}}}5 6 γ]5 ΘΧργθϑϑιῦ ἃ. ΚΙγΟΒΒΟΗ͂ Βιυα θη ΖῸΓ 
αρβοι. ἀθ5 σγίθοῃ. ΑἹρῃβδροίβ θα. 8 ρ. ἀ 564. 

Τάδε ὃ [σύϊλλο[γος] ἐϊβ)ουλεύσατίο] [ ὃ ̓ Αλικαρνατίέων 1 χαὶ Σάλ-- 

ι{{ϑγ86 γο 8 65 Ῥγδϑίθυ οὐ ί ΓΟ Ρ]ΘΓ 406 ρυηοίο ηοίδίθπι. Ῥδυοὶβ οοἱβ 

οἰΐδια Ω ρυποίυχῃ Ὠδροί. Αθίδίθιῃ ἀοῆηϊνὶε ΚΟ ΒΟ 8 Ὁ. ὅ 844. : Πυρσάδιη δ 

(ν. 8) ἡθαὰθ ρῥγίναίυβ ἴαἷ856 ροίθϑί, ΘΌΤΩ ἤδθο ἰμίθυ Θὰ δὲ σοηοί! τη ΗΔ] ]-- 

ΟΔΡΩΔΒθηδίυτη οἱ βϑὶδοὶ [ΡΓΌΤΩ σοηνθηίγθηΐ, ὨΘ4ῸΘ ἰρϑαγΩ ὈΓΡΙ τ ἀομηΐ- 

Ὠ0Β, 4υἷα 516 οἱ 5 ποιηθῃ ΟδΡΐ ὈΥΓΔΘΙΩΪΒΒΌΙΩ δϑϑϑὺ ΘΟὨΟἱ δ 1}11π|8 χηϑηίίοηΐ : 

Βοα ϑβἰδίυρηἀυχϊη οϑὲ, οἰν αΐθ ὑΐγααιιθ 80 οχυ 8 ἴῃ Ποῦ δίθση νἱηᾷ οδίδ 

οὕ γράδημίβ ἴῃ νἱοὶπἷ8 σαγῖαθ γϑρίοηἑθυ8 ἱπηρογίατα τοί πυΐδθοῖ, ἤος ῥϑοίι 

ἱπία ιν ϑυτῃ οἱ οἰν [δίθ8 ἰϑοία 6886θ. Αἰχὰΐ πΘαῸ 6 ροϑί δῃηῦμ Ὁ]. 84, 8 (454 

ἃ ΟὨγ.), αυΐϊα ἰδ ἰᾳτη ΗΔ] συ μαβϑυϑ ᾿ἰῦοσα οἱ 88 ἴῃ ᾿δίθγου" "δ ἐπ θα οΟΥΌτΩ 

Αἰ|ο18 γτϑοθηβοίυγ (α. 1, Αἰἱ. 1 496), ὨΘ4ῸΘ ΤΩ]00 δηίθ ἐἢΠ τὴ δηηυϊῃ, αυΐδ ΡἰΒἰη-- 

ἀ6118, γράδπ αϊβ ῥίον, ῥγοϑὶϊὶ 58] δυλί ηἰΐ ἰϑρογο νἰχάυμα δάυ]ία δοίδίθ ογαδί, 

ΒΔ ΘΓ 8808 ἀοτϊηϊηδίϊοηθ ᾿ἰρογαία οϑίύ. Ιρβϑυπὶ ἀθογοίυμῃ δὰ ἴυγθα8 οἷν 08 

οἱ θ6]11ὰ ἰηἰθδίίηα ρου ηθί, ὁχ φαϊρθυβ τη] 88 ἀ6 ἀοιχλϊηΐο ΠΟΥ οοηίθη- 

ΠΟΏ68 ηδῖ8Δ8 6586 ΟΟΠΒΘὨΪΔΗΘΌΓ 6ϑί. 4 Ἰηΐτα ν. 40. 44 [Ὀγτῶδ νο]ρδγὶ8 



49 ῬΑΓΒ ὈΥΪΟΥ. [5-- 

μαχι[τέων 2 καὶ Λύγίδα)μις ὃ ἐν τῆι ἱερῖ] [| ἀγορῆι μηνὸς ᾿Ε]ρ- 
ὅ μαιῶνος πέμψπτηι ἱσταμέϊννο ἐπὶ Λέοντος πρυϊτανίβύονἼτοςς τῇ 
Ὀθρατάτιος χ(α)  ] Σ(α). . «. λλίο το Θεχυιλωνεί. οι... τὸς μίνή]μο- 

τονας 4 μὴ παρα διδόϊναι)] μήτε] γὴν μήτε οἰχίἤα] τοῖς μνήμ(οσ]ιν 
ἐπὶ ᾿Αἀπολω᾽νίδεω τὸ Λυίγδαμιος ὃ μνημονείύοντος χαὶ [Παϊναμύω 
τὸ Κασβῴώϊλλιος καὶ δαλ)μακιτέων μνηϊμονευόντωϊν Μ]εγαβάτεω 

15 τὸ ἈϊΪφυάσιος καὶ Φο͵ρμίωνος τὸ ΠΙαϊνυάτιος. ἣν δ[έ τις] ϑέληι 
δικάζεσθαι περὶ γῆς ἢ] οἰχίων, ἐπικαλί[είϊτω ἐν ὀχτὼ καί! δέϊκα 

δθμησὶν, ἀπ᾿ ὃ τὸ ἄδος ἐγένείτοΙ. νόμωι δὲ, κατάπίε}}ρ νῦν, 
ὁρχῶ(υ)σίαι τὸς] δικαστὰς. 7 ὅτ} ἂν οἱ μνήμονες ἐ)ιδέωσιν, 
τοῦτο [ καρτερὸν" ἔνί(αϊι. ἢν] δέ τις ὕστερον | ἐπικαλῆι τούϊτο] τὸ 

25 χρόνο τῶν | ὀχτὼ καὶ δέχα [μηϊνῶν, ὄρχον ἔναι τήῶι νεμομόναζι 
τῇὴγ γῆν ἢ τὰ οἰχ[α, ὀρχὸν δὲ τίὸς] δικαστὰς ἡμίεἶκτον δε- 
ξαμ[ένοὶς " τὸν δὲ ὄρχον εἶϊν)αι παρεόντος [τὸ ἐϊνεστηχότος 10. 

Ιοηΐοβ οϑί. Ηἷο ποίδηάδδ {γᾶ Τ ἤβιαγα, αυδο γϑαϊΐξ ν. 46 ἰῃ Πανυάτιος οἱ 

ν. 6 Ὀΐ8 ἰῃ ᾿θατάτιος, φασι ργϑοίογοα υδίχαθ Τ᾽ βἰξ ; ϑαπάθιῃ μαῦϑηΐ πυτημιὶ 

Μοϑδιυίδηογυ (ΜΕΤΑ) ἰοϑίο Εὐἰ θα! δηάθγο δρυὰ Κίγοβποίδυμι Ρ. 44. ΟὕδΓο, 

ΡΓδοβου τ οὕ ἢδ66 ΟἸληΐδ ὈΔΡΌΔΓΔΘ οΟΥ ρἰ Ἷ8 ποιιΐηϑ 6886 Κίγο ΠΟΙ }8 τη0- 
ὨυσΥὶ(, Πθβοῖο δὴ ἰἰἸυἃ ϑἰρηυμῃ οοπἰαποίίοηἱ ΘΙθι θη ΟΓ τὸ ἰηἀϊοδηάδο ἰη- 

ΒΟΥΥ ΘΓ, συδῖὴ Ογαθοὶ ροϑίθα, σαΐᾶ οὔὰ θοῦ πΊ 8}}0 Θἷὰ8 ργοηυπίϊαίοηθ 8Ὁ- 

ΒογΓΟ δηΐ, ἰῃ σ ἀπρ)ίοθια δαΐ δἰ] θὰ τα δ δηί. 4 Σαλμαχίς " πόλις Κα- 
ρίας. τὸ ἐθνιχὸν Σαλμακίτης, καὶ Σαλμαχεὺς διὰ τὸ ἐπιχώριον. ϑίορῃ. ΒΥΣ. 
Β. Υ. Ηἰς εἰϊα]β ἀοιηοηϑίταὶ, Ηδ᾽ σδΥ δ 58108 ΟὟ υΓ06 νἱοίΐηῆθ υηὰτὰ 60Π- 

Οὐ απ μϑρυΐδθ86, οἰϑὶ δυΐ υἱγίᾳυθ οἰν δι} τηδρίϑίγαί 8 ογϑηί. ἃ Ρ᾿5᾽ 4618 

Β΄ 8, ΑΥ ΘΙ ἰβίδθ ΠΘΡΟΒ (ν. 800 ΓΔ). 4 Αγ. Ροϊΐ,. ὙΙ1, 8, 4331 Ὁ 84. 564. 

ἑτέρα δ᾽ ἀρχὴ πρὸς ἣν ἀναγράφεσθϑαι δεῖ τά τε ἴδια συμβόλαια καὶ τὰς χρίσεις 
ἐχ τῶν δικαστηρίων" παρὰ δὲ τοῖς αὐτοῖς τούτοις καὶ τὰς γραφὰς τῶν δικῶν γί- 
νεσϑαι δεῖ καὶ τὰς εἰςαγωγάς. ἐνιαχοῦ μὲν οὖν μερίζουσι καὶ ταύτην εἰς πλείους, 
ἔστι δὲ μία χυρία τούτων πάντων. χαλοῦνται δὲ ἱερομνήμονες χαὶ ἐπιστάται καὶ 
μνήμονες χαὶ τούτοις ἄλλα ὀνόματα σύνεγγυς. ΚίγοΟΒμΙ. Ρ. ὅ ἢ. 1. ὅ [η- 
ἰυγία σὴ ΝΟΥ ΓΟηυ5 γραδηγ ἀΐ8 ἰγγϑηηὶ ΕἸ πὰ ραΐδί, χαὶΐ 60 ἰθρογο δάυ δ 

αοίϑίο ἢ)ίυμη ὨΔΌΘΓΟ ΠΟῊ Ροίθταί. Ῥγορδθὶ! 8 Θ8. οὐπὰ ΚἰγομΒοίο ΑΡρο]]ο- 

πἰάθιῃ ἢ] ίυμ Πγράϑηη 18 πδία ταϑίογβ, Αὐίθιηβίδθ ἰγαίγθμι, Ὠδθηάυτα 6886. 

6 ἱ. 9. δόγμα, 55 Ιθρθπάσπι 6880 υἱαάϊὶ ΤῊ. Βουρκίαϑ; ἰη(6]] ρθη οϑὲ ἢδθοὸ 

ἶρϑ88 ἰθχ. 1 ΒΌρριονί; νϑ8. 30 τηϑάϊο δὶ ἀδίϊνι πι ὅρχῳ δρῃποβοθγθιυβ, ΠΟἢ 

ϑυίηοογοί Ιοουβ βυρρίθηδο ἰμβηϊίνο, 400 οδΓοΡὶ πο ροίοδί. Ργδϑοὶρίίαγ, αἱ 
ἰπα!ο98 φαΐ ἀ6 ΒΒ {{ 8 ργοχὶ τ ΐἶ8 ἀυοαθνίρηὐ τηθηβίθυ8β ἰπαϊοαίαγὶ βυαηΐ, ἰθγ6- 

ἰαγαηάο οὐϑιγ βδηίαν Ἰϑα (πο, υἱ ἰδ ἢδί ἰῃὰ γϑ χυὶβ ἰπαἴο 8 ογαϊ δι 8. 

8 Αὐἱΐ 86 δὰΐ οὐαὶ ϑϑυρρίο ὅ τίι δἾ ἂν δου ομπάπτα οϑί; {Ππἃ ργδϑία!!, φαΐ 

ϑρϑίϊο τ] 8 οοηνθηὶϊ οἱ δϑγηαθίοῃ νϑ8. 88 τὸν νόμον τοῦτον τοαϊί. 9 ͵. 6. 

χύριον. νοίδηία ἰυἀϊ668 σαϊσαθδηη ἀθ ἀοπλίηϊο ἑᾳπάοτγυϊῃ ἰῃ αἰδβοθρίαι ΘΓ ὴ 
ὙΟΘΆΓΘ, αοὰ ΤὨΠΘΙΏΠΟΠΏΘΒ 86 860'Γθ ρῥγοῆίθδῃϊαγ. 10 δάνθγβδγ 8 (ἐνστάτης 

ϑΟΡἢ. Αἰἷδο. 404). 



6] Ι, ὕθᾳυρ δὰ ἤμϑιη Β6}}} ΒρΙΟΡοΠηθβἰδοί. ι3 

80 χίαρτερὸς δ᾽ εἶναι γῆς χ)αὶ οἰχίων, οἵτινες [| τότ᾽ εἶχον ὅτε 
[Αποϊλωνίδης χαὶ Πανα)μύης 1 ἐμνημόνευον , εἰ μὴ ὕστερον 
ἀπετέρ σαν τὸΪν οόμον τοῦτον | ἤν τις ϑέληι ἰσυγἰχέαι ἢ ἢ προ- 

8 ϑῆτα ψῆφον, ὥστε μίὴ εἰΐναι τὸν νόμο!ν τοῦτον, τὰ ἐόνίτα; 
αὐτοῦ πεπρήσϑω ] καὶ τὠπόλλωνος] εἶναι ἱερὰ καὶ αἰὐτὸν φεύγεν 
ἀϊεί!. ἣν δὲ μὴ ἧι αὐτῶι ἄξια δέχα [σταϊτήρων, αὐτὸν [π]επρῇῆσϑαι 

40 ἐπ᾿ [ἐξαϊγωγῆι καὶ μηδαμὰ χάϑοδον [εἶν]αι ἐς ᾿Αλιχαρν[ησσόν. 
᾿Αλικαϊρνηϊσέων δὲ τῶσσιυμπάντων τούτωι ἐλεύϑερον εἶνναι, 
ὃς ἂν ταῦτα μ[ὴ παϊραβαίνηι, κατόϊπερ τὰ ὄρχια ἔταίμον) καὶ 

45 ὡς γεγραπίται ἐν τῶι ᾿Ἀπολλίωνίωι 12, ἐπικαλέν. 

14 ἨΊ ἰῇ τρὰηθγο ἰπογαηΐ οἐἰδυηίαη οὕτη ἤ866 Ἰοχ ἰαίᾶ οϑί (ν, 10 864.) 
14 Λὰ [οϑάπβ ἱπέον οἰν ἰαί65 ἰογαίαϑ οἵ ἰγγαηηυτη οὐπὶ οἷβ χυὶ ἃ δ ΡῈ 
ΘἰῺΒ Βδίἰθίθγϑδηίΐ ρ8Ὲ}}0 δηΐίθ9 ἤδηο ᾿θϑθ ἰοίαπι 806 ϑροοίδγ Κιγοῃῃοίῆιϑ 
ΙΩΟὨυΪΐ. 

6 Ναγποῦ δἰθιιπ) ἃ αυδίζιον" Ἰαου 5 ̓ ῃδογὶρύυμμ, ἱπυθηΐαμη 

ἰὴ οδδβί6}10 Βιάγωμη (ΗΘΔ ΓΏ 855). Εαα. Β. Ἠδυββου ον ΒῈ}16- 
(1 ἀ6 ΘοΥγοϑρομάδποθ Ἠθ]]όπίαᾳαθ ᾿Υ̓͂ (1880) Ρ». 3995. Νανίοῃ 

Εβδθᾶγβϑ. 0. ἃιΐ δηα δγομόοϊορίὶ 6, ἀρρϑῃά. ρΡ. 1 544. 6 οἷβ Ἰοοΐβ, 

Ὁ αἰδδθης η΄ ΔΡοΟργάρ, Ηδιυι 550} 16 ἀθῆθο ϑχϑιηϊηδίο θοῖγρο 

50 ΟὨδγίδοθο γοίζα Ὁ Βα] Θ ἢ ἀ6 ΟΟΥΓ. Η6]]. ΠΥ ([880) ρΡ. ὅ32 544. 
ἃ. ἰὴ ἰγοηίθ: 

Θεί[οί!. [[0]1δ8 ἐπρίαντο παρὰ τοῦ ὌΝ τΝ χίαὶ τῆς] [᾿Αϑη- 
ναίης καὶ Παρϑένου: γέας2 καὶ οἰχίας [τῶν] [ ὀφειλόντων τοῖς 

δ ϑεοῖς τούτοις βεβαιοῦν τίοὺς [| θἸεοὺς τὸν ἀΐδιον χρόνον, συμ- 
βεβαιοῦν δὲ το[ὺς] [ νεωποίας τῶν ϑεῶν τοὺς αἰεὶ ὄντας κἀὶ ἐξορ- 
χίζείσϑαι κατὰ ταῦτα ; Κονδμάλας ᾿Αρλιώμο γῆν τὴν Αἰγίυ)πτίο 
τοῦ Ἀρχαγόρεω τὴν ἐλ Λυρισσῶι χαὶ τὰ ἐν τῆι Κυύϊογρισσίδι 

(οὖσα προς τῆι αὐλῆι ταύτηι δραίχμῶν) ΜΧΗΗΗ [{[Ζ]ηνόδωρος 
Ἀρυάσσιος οἰχίην τὴν ᾿Αρτέμωνος τοῦ [ Παναμύω τὴν ἐν Σαλ- 

[ἰ{ἰοτασυτη ἰογταδθ νοϊραγθβ. Τίξα]ο δηἰθοθαθηΐίθ δ] φυϑηΐο Γϑοθῃ γθ 

6886 τϑοίθ ἰυάἀοσαγυπὶ θαϊΐογοβ, 804 Ὠ0]]8ηὶ νἱάθο οδυϑϑι ΟΌΓ δὰ ἥποιη αὐἱηίὶ 

δ δάθο ἰηἰζίΐ πὴ αὐυϑριὶ 8. ΟἾΓ. 58600}} ἀθίγυἀδιητβ. 4 Ὀΐνουβδ ἃ Μὶ- 

Ὥθννα: θϑοάθιη ποιηΐῃθ ἀθᾷ οοϊθθαῖΐυ Νϑδροὶὶ ΤὨγδοῖδο οἱ ΟδΒοβοηθϑϑβί. 

4 Ἰάδ ρ]0Γγ8}}8 δὲ ἰῃ {ἰςὺ]Ὸὸ Οδΐο αυϊηίϊ ἃ. ΟἿ. 8800. ΒΒΠ]ο ἢ ἀθ ΟΟΥΓ. 
Η6]1. ΠῚ ρ. 480 544. οὐ ἰῇ Ποηη0}}}8 εἰ{π1}8 γϑοθητ ον 5 Ιοηἰοἰ8. 



4 ΡΑΥ8 ὈΓΪΟΥ. [6 

μαχίδι 8 δραίχμῶν) ΗΗΗ ΚΙ ὶ Τεισίμαχος | [Η]ραχλείδεω γῆν τὴν 
Ἀρβήσσιος τοῦ ᾿Απολλωνίδεω | [τμ πρὸς Σαλμαχίδι δραίχμῶν) 
ΗΗΗΔΔΔ Δ! Βόσϑων ᾿Αστυ[ν)όμου οἰκίην ᾿Αρλιώμο τοῦ Πύρ- 

16 γωνος τὴμ πρὸς [τ|ν τἰείχει καὶ τὸ χηπίον τὸ πρὸς τῆι οἰχίηι 
δραχμῶν) ΧΗΗ͂Ι ΔΔΔΔ | [Παντ]αλέων ᾿Αρτέμωνος γῆν ἐγ Κό- 
τοις τὴν Αρλιώμο | [τοῦ Π]ύργωνος [ΗΔ ’' Λεοντίσκος Οὐλιάδεος 
χαὶ Διοοᾳκουρίδης Πιρώμιος γῆν ἐγ Κευάρωι πᾶσαν τὴν ᾿Αργείοίυ! 

40 τοῦ Π]ύργωνος [ΗΗΠΗΔΔΔ:Ε Παραύσσωλος Πανυάσσιοϊς || γῆν 
τὴν ἐν Οὐασσῶι τὴν ᾿Αρλιώμου τοῦ Πύργωνος Η [! ΠΙαϊνταλέων 
Ἀρτέμωνος γὴν τὴν ἐμ Πουνομούοις τὴν ᾿Αρ]λιώμου τοῦ Πύρ-- 
Ἴωνος ΜΙ ἱ Πρωταγόρης Ἡραχλείδείω] [ γῆν τὴν ᾿Ιάσονος τοῦ 
Παναβλήμιος ΠΗΠΗΙΔΙ' ᾿Αρλίωϊ μος Κυτρελήμιος οἰχίην τὴν 

95 ἐν Σαλμαχίδι τὴν [{Μ)όσχου τοῦ ᾿Αρλιώμο καὶ αὐτὸγ( χαὶ ὧν 
ἱχνεῖται ΠΗ Η!.. Δ' Γρίσων ᾿Αμύντεω γῆν ἐν Ὠνζωσσυάσωι τὴν 
Τυύίμνεϊος “Ὑεσχυρέβο ΧΗ ' Μόσχος Τενδέσσιος γῆν ἐγ Κότοιις 
τὴν] Λύξεωδ τοῦ Πίγρεω6 ΧΙΗΠΗΠΗΉΗ. Ποσειδώνιος Δημητρίο 

80 γῆν ἐλ Λυρισσῶι τὴμ Πυϑοδώρο τὸ Δημητρίο [ΠΗ͂ ΔΙ. ἄνων 
᾿Αντιδότο οἰχίην τὴμ Μέλωνος τοῦ Σιληνῦ [ΠΗ [Γ] | [Κ]αλλίστρατος 
θΘεοδώρο γῆν ἐλ Λυρισσῶι τὴν Σατύρου τοῦ Ἱστιαίου ΧΧΧΙΒΗ ! 
Διοσχουρίδης Πιρώμιοίς! [ οἰχίην τὴμ Μέλωνος τοῦ Σιληνοῦ τὴν 

8δ ἐμ πόλει [ ΧΙΗΉΔΔΔΔ: Ἀμύντης ᾿Αρχίππο γῆν ἐγ Κασαΐζω! 
τὴμ Μέλωνος τοῦ Σιληνὸ [ΠΗ͂ ! Χαιρέδημος ᾿Αρχαγόϊρξεω 
γῆν τὴν Λητοδώρου τὸ Μεγαβάτεω καὶ τὴν οἰχίην τ]ὴν ἐμ. πόλει: 
ΤΗΛΔΔΔΠΈΡΕΙ Μόσχος Τενδέσσιος γῆν] ] ἐν Λίδηι 1 τὴμ 
Βάτωνος τοῦ Μιχίννω ΠΗ !' ̓ Αρτέμως Ἑσ᾽χωδος γῆν ἐν Σαράνσωι 

40 ἣν εἶχεν ᾿ Ἑρμαπὶς8, ἢ ἦν Ἀλίέϊξιος9. ΧΗ Δ Δ ΔΔ: ᾿ΑἈκταύσσωλ- 
λος Σασσώμο ἐπρίατο | οἰκίην ἐν Σαλμαχίδι τὴμ Πανυάσσιος 
τοῦ ᾿Ιδαγύγο (Η). | Ὑσσώιης ᾿Αρβήσιος ἐπρίατο γῆν τὴν Διο- 

8 ἡ. ὅ ηοἵ. Φ. 4 ν. μοί. 16. ὅ ποιηθη ΗδἰἰοαΓηδδϑίυτῃ ηοίυτη ὁχ ϑυϊά 

Ἡρόδοτος. 6 Ρίψνοϑ Αὐίἰθιηἰϑίδθ (ἱποοσίατα αἰγὶ 8) γαίου ααἱ ΒΑΙΓΔΟΒοιηγο- 

ΟΠ ΐδπὶ οοηα ἀἾ5860 ογίαν ἃΪο Υἱχ ἱπίθ!]θοὶ ροΐθϑύ. 7 ϑίο ἰϑαογδί Ηδυβϑου]- 

᾿ίον, Δίδηι Νονίοη ; 86 γοίγδοίαίο Ἰαρίἀθ 1116 οσοηοθαϊ( ΠΠΠ {6 8 τὰ ργίτηϑτη δι ὶἱ- 
βυδηη 6580, 860 τηοηϑί δριιᾶ Ἠθγοάἀοίμμῃ 1, 175 8ουρίδ 6886 ὄρος τειχίσαντες 
τῷ οὔνομά ἐστι Λίδη. ΗΟ 68[ τηοῃβϑ 41] βἰπατη (θγαπλίσα τη ἃ βθρίθη ΓΟ ἢ Δ] 1 
Ραγίθ ἐθυ πὶ 88 πδαὺθ δὰ γρθῖὰ ΗΔ] ΟΔΡΏΔΘΒ01 ρογίηθδί, ΔῊ Π]Ώ8οηο, Κίθ- 

ρΡογίο, Νονίοηο ἰυαίοὶθα8. 8. οΘοηάυχοΙαί Ηθγιαδρίὶβ πιηάπηι. 9 ἢἰο ἀο- ᾿ 

τη 8 [ηαἱ ἰη 6] οσοπμάυ8 νἱἀοίαν, σαὶ ἀθ0 ρϑοπηίΐδηῃ ἀθῦοθδί; 8101 88}6 

βίδι τ ποτηϊηὶ γῆν δαϊπηρσί (αν τὴν τοῦ δεῖνος, 864 δίο ὈῬΓΟΡΙΘΙ ργϑθιηίϑϑι τ ἣν 
εἶχεν Ερμαπίς ἀϊοθηάϊ γαϊΐο τηυίαία 68. 



6] Ι. ὕβᾳιθ δὰ ἤπθῃ Ὀ611]} ῬΘΙοροημηθβίδο.Ό 0 1ὅ 

τίμο τοῦ Σαρυϊσώλλο τὴν ἐν Ὠσπραόννωι ἥτις ἦν Καρχάδος19 
χαὶ τὴν]  ϑάλασσαν 11 ὅπου τὸ ὀρχυνεῖον12 [ΠΗΗΗΒΜΔΔ' 

45 ᾿Αϑηνίων [|Τρυάλο οἰχίην ἐμ πόλει ἣν εἶχεν ᾿ἈΑρτύασις Τοβορόρο 
τὴν ᾿Αλέξιος Χ Χὶ Πολύιδος ἐπρίατο οἰχίην τὴν Γνάϊϑωνος τὴν 

ἐν Ἄργει 13, ἦι γείτωμ, Ποσειδώνιος καὶ Ἰδάγυγοίς] [ καὶ Γερον- 
δ0τίδης ΧΗΗ: ------α---- [-τ- τ ττ---ο------- [{Π]ανύασσις 

Δημητρίο οἰχίην τὴν Στράτωνος ἧι γείτων | [Εὔϊιππος [ΠΗΠΗ! 
᾿Αντιτᾶς Σχύϑεω ἐπρίατο οἰχίην τὴμ Μικχίϊννω] τοῦ Σχινοσίο 
ΕΔΠΕ:--- ---ς-Ὁ-ς- [- --- - - -- --- ᾿Ανάξας [[τοῦ δεῖνος ἐϊπρί-- 

ὅδατο οἰχέην τὴν ᾿Αρτεμιδώρο τοῦ Ἀλγάνιος |} --- --α - ατβης Πονυσ- 
σώλλο οἰχίην τὴν Κουλδόιδος |: [τοῦ - -- -οἸ ώλλο ΠΗΞΔΛΛΔΔΛΔΠΕ: 
Μόσχος ενδέσσιος [γῆν καὶ οἰχίην τὴν ἐλ Λυρισσῶι τὴν Μιχύϑο τὸ 
Ἰμβράσσιδος [---- ΧΧΔΔΛΔΔΛΠ ᾿᾿Αϑηνίων Ἰμβάρσιδος ἐπρίατο | 

θ0[γῆν τὴν Πανταλέοντος τὸ ᾿Αρτεμίωνος ἐν Σί(α)ράνσωι ἥτις ἦν 
[τοῦ δεῖνος 14 ------ἸΙ Πολύιδος ἐπρίατο γῆν ἐν -----τ- τ τ [ἦτις ἦν 
Ἀλέϊξιος ἧι ὅμουρος Καλαβώτης  ----- τ τ - ΔΙΛΔΠΈ : Σπαρεύδιγος 
Πανυάσσιος [[γῆν ἐν - - --᾿ - Ἰωι ἥν αὐτὸς εἶχεν 15 ἢ ἦν Ἀ... τιος 16] 

θ6 -- ---- λος Ταυσάδος τὴν ἐϊν. 06 ------ ὃ δεῖνα τοῦ δεῖνος οἱ- 
χίην τὴν ὕπισϑε τοῦ ᾿Απολίλωνίου] ---- - το ιντι- -- τ- . 

Ὁ. ἰῃ δγογβϑὰ ᾿ἰδρίἷβ ραᾶγίθ: 
[Οἵδε ἐπρίαντο τοὺς ὀφείλοντί]ας 17 τοῖς ϑεοῖς [|----- καὶ αὐτοὺς χ[αὶ 
ὧν ἱχνέονται᾽ 18 

40 ἦτις ἦν, οὕτι διίθοθάδί τὴν Διοτίμο τοῦ Σαρυσώλλο, βοτί ποῆ ροίοϑί 
αυΐῃ 46 ῥγΓΐοσθ ἀοπκίπο ἰηίθ᾽ σία", οαΐὰ8 ποθ δαάϊΐαν ἤπηαϊ δοσαΓαίίτι8 
ἀοῆηϊθηαὶΐ οδυ8αὰ, αυΐδὰ δὰ οὐὑτὴ Ὠ οἰἰγηυη ουΐὰ8 θοηὰ ἤὰησ γὙϑηΐϊογαηΐ θη 

[ἃ τοαϊίο δϑηΐίθ ρθυυθηθσαῖ. 411 ἰδούτη βίρηίβοαί, αὐ ἡ μικρὴ θάλασσα ἴῃ ἀ6- 
ογοίο ἰδϑοηϑβίαπι ἢ. 448. 44 ρἰβοίῃα; ὄρχυνος δηΐ ὄρχυνος τηδῖι15 ἐπ γΠηὶ ρ6- 

ΠῸΒ 8ἰσηϊηοοί (ΑἸ Βοηαθαβ ΥἹΙ] 808, Ὁ Ἰρίψαο Ξομ ΘΙ 68). 48 δίθρῃ. ΒΥΖ. 

Λργος. ἐνάτη (πόλις) Καρίας. Ηαυβ8. 14 ν. ποί. 40. 46 Βυσύβαθο οοη- 
ἀυχογαΐ ἃ ἀοϊμηίΐῆο [ιηάπ “ΌΘΙΩ πη ἃ 460 οηϊ. 16 ν. ῃοΐ. 9. 4] Νοῃ 

ἄς ἰρ8ὶ8 ἀφο (ον θυ ἰη βοῦν θη τοάδοίβ οἱ νϑηυπ 8.18 (ἃ χαοα ΤῸ ἰδπηΐ-- 

Ἰἰαγὶ ἤοὴ ϑυίβοϊθηΐθ 88η6 οἰΐδιη Η 8] σα γδβϑὶ δοίη 6886 τηοηβίγαί {{{}}118 ὅ, 

89) ἢἰς ἀἰοὶ, Ηδυ85. ἰπ46 οοἸ]θοὶί, φαοᾶ 8.168 ΑἰΠΘΏΒΘΟΓΔΘ ἔ. Ταδίθυ αυδί- 

ἴΟΓΥ ΒοΙηϊηΐθιι8 νηΐ ᾿γϑ 8 αἀἰνουβίβ. Ὑϑηΐγα ἰσιΡ νἱαθίυνγ 'ρ88 οἰ σαίϊο, 

ἰδ αἱ ᾳυοὰ μυσυαβαὰθ ἀδραθγαηΐ Ὠοτηΐῃθβ 1}}1} ἀθῖ8, πῃ θταρίοτὶ ἀθθθδηῖ 

υὶϊ φτγοίϊαη αἀοϑὶβ ρϑυβο νι. 48 Ἡδυββου  ἀθ Ὀοηΐβ οὐ γϑα  ἰθυβ ἀθὈ - 

ἰοσυτα ἰμίθ! ] οὶ, (ἐοξ 66 φὰθ ἰωΐ γουΐθηξ΄) 804 [118 ρο(ΐι8 ἅἃ αὐτοῖς ἱχνεῖται 
ἀϊοοηάπηῃ ἔπ. πγηο ἴδῃ ]αθ ἀθοἰογαϊα ἱπιο] ] θοαὶ νἰἀθηίαΡ, 408 70 ΠΟη- 

Ὠυσηαυδπι Ποιηϊηδίίτα ααΐϊάδπη Πομλΐη08 οχοϊρίαπίαῦ, δὰ αυὸβ ΟὈ]  ϑαίΐο θη 

Ῥογίποαι (ἃ 48 πλὴν ...ος καὶ Χαίτωνος, 46 πλὴν [ [τοῦ ἀϊδελφῦ. Ετίδιη ᾿'Εχα- 
ταίη ἃ 88 τηυ 6 γ18 ΠΟΠΊΘη 6886 νἱ ἀθία . 



16 ῬδΥΒ ῬΓΙΟΓ. [6 

ϑοαυασηία ΠΟΙ ΠῚ ΓΘ] αυΐδθ δά θὸ τυ ϊδίδθ αὖ 685 ἢἷ6 ΘΧΒΟΓΊ-- 

Ὀομάδ8 θ886 ὨΟΏ Ῥυΐθῃ,. 

Ὁ. ἴῃ Ἰδίογο ἀοχίγο: 

[Ὑσίσωλδος [τοῦ δεῖνος | Λεϊοντίσχον ᾿Αρδυβέξο | καὶ] ὧν ἱχνεῖται : 
ΚΑ. | Ὕσ]ρωλλος Σαμάσσιδος || [γῆν ἐγ Κότοις τὴν [Ἀλέϊξιος 
ἣν εἶχεν αὐτίὸς 1δ,.[|..] Δ. Κόπρων Κυάτίβεω | ἐϊπρίατο Δημή- 

10 τρίον] [ Ἀρδυβέρο καὶ ὧν ἕχνεῖ! ται: ΚΑ. ᾿Ἑρμόδίωρος Στ] ησα-- 
Ἰόρεω Ὕσσιν [ χαὶ Στησαγόρην [καὶ] ὧν ἱχνεῖται πάντων: 

16 ΔΑΔΔΔΠΊΙΠ}: Παράσχως Σαϊμάσσιδος γῆν ᾿Αλέξιος ἐγ Κότοις 
ἣν εἶχεν αὐτός: [ΒΗ : ᾿Αρλίωμος [Κυτβελήμιος Μόσχον 

40 Το.[τόλιδος: ΔΞΟ [19--- --απ-α-------------ςς-.ς-ς.ς-.--- Ι 
25 [Δημήτριος Υασωΐο | (39 ------ συσσ ---- -α υ) [ὝΠοσσιν Πελδή- 

χο :Α : Χαιρέδημος ᾿Αρχαγόρεω ᾿Υσσωίηϊν) Κυαρέμο :Α : 
80 Ἄρχιππος Α.|.ρπρεω ᾿Αϑηναγόρην Κα.].ἄρο : Α : Σκύλαξ 
86 Ἀπολλων{{|δ]εω Σμιχρίωνα : {Π] : Ἄρχιππος -- -- -- ----- --- -- -- τ - 

-- - -- -- Ἀπολλόδωρίος] [ϊΝολίτεω Σιληνὸν ᾿Αϑηνίαίγύρεω : 
409 Α : Ὕσσωλος ᾿Αρδίυ[β]έρο Σιληνὸν ᾿Αϑηναγόρίεω : ΕΌΠΠΠ5 : 

Πανταλέων [ Κώγλω Σιληνὸν ᾿Αϑηϊναγόρεω: ΕΌ1}ΠΠ : Ἑστιαῖος 
45 Σαρύσωλλον Γύγο ΒΌ]-- [ Μόσχος Τενδέσσιος Παιραύδιγον Ἀχ- 

ταυάσσιοίς] [ ΝΕ : Πίγρης ᾿Ανδραρσώδίο] | ̓Ιδάγυγον Μάχρωνο[ς] 
80 ΚΗΞ ------- - Ι--π- ς-ς- [ Ἀμύντης Παραυδίγο Ληϊτόδωρον 

“Ἑχαταίο: Φ ΓΌΠΠΕ]|-- τ-πτττςπτ- Τρυώλης Σάσχων : ΒΌΡΒ: 
δ Χαιρέδημος ᾿Αρχαγόρεω Δείξῖνον Κέμπτυδος : 15 | Χαιρέδη- 

μος ᾿Αρχαγόρεω [| Μάτιν Κβώδεω : Α : Χαιρέδημος ᾿Αρχαγόρεω 
θ0 Ἡραϊχλείδην Κβονδιάσσιος [|| 0} : Μόσχος Τενδέσσιος | Σεσώ- 

λην Συδυλήμιος : Ὁ [| Χαιρέδημος Ἀρχαγόρεω | ̓ Απολλωνίδην 
θὅ Πανταλέϊοντος : Ὁ : Μίμας ᾿Ἀχτίαάϊδημον Λατάρσεω Ὁ : ᾽Εξή- 

ἱχεστος  Υ͵οασωΐο Γόργον | Κτουβόλδο : Α : Γιτάχολος | ̓Ιμβάρηλ- 
τὸ δον Μοήννο : Ὁ] | [ΑἸπολλόδωρος ᾿Ισεμένδα ].. οπασσιδηρον Κα- 

ραμα!..ο: Ὁ. Χαιρέδημος Ἀρχαγόϊρεω Φ)ορμίωνα Α |}|Ξ. [.... 

19 Θυϊηφιθ νϑύϑ8 Θοηδα!ίο ἀο]οί!. 40 ΥΟΥΒΙ.8 ΘΓΒΒ08Β; [οΥί8886 δηίθ- 

οϑαθῃίθιῃ ΘΥΤΟΥΘ τοροίνογδὶ δρἰοἱάδ. Η. 44 Πήδασα υγὴ8 Οαγίδθ. Πθγοαοί. 
1, 4115. ΥΠΙ, 404. ΗΠ. 488 ν. μοί. 486. 38 Τερμερεύς Ηδτοὰ. Υ, 871. Τέρ- 
μερα, πόλις Λυκίας ϑίθρῃ. ΒΥΖ. 5. ν. Τέλμερα πόλις Καρίας (γθοίϊι8) ἰάθτη, 
ναάάϊησίοη Ἀσνυθ πυχηἰϊϑιηδίίααθ 1886 Ρ. ὅϑ 84ᾳ4ᾳ. ἢ. 44. ϑυρρὶονὶ. τὸ 

πρὸς τοῦ κῆπο ἤδυβδδβ. ἀυθ᾽ϊδηίον, ααοα πΟῊ ἰπίθιθβο. Οθίθγαμλ ΠΌΙΊΘΓΟΓαῦλ 
ποίδ6, υρίχυθ ἴογο δα ἰΐδθ ὈγαΘίΘ δηζοδτα ἰδ Ό}}186 ρϑγίθηι, ΟὈΒΟυΓ βϑἰπλδθ 

Βαϊ. 
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ἃ. [πῃ Ιδίογθ βἰαϊβέγο: 

-- -τ-τ- -- --- υσίο : ΑΙΠ}| - τ- τ- τ τ τ τ πλωδος [-- - - τ - 
δ λδούδεω :Ε | --- τ τ - οἷο Πηδασεύς21:} -- -τ-- ὠλδιν : ΒΙ : 
Σαρ| --- - τ τς ̓ Αρλίσσιος ΚΑ : Μόϊσχο)ς Τενδέσσιος Ὀρτί- 

10 λίοχον! [ἢ] Βοιώμο : ΑΙΠ}1] : ᾿ἀπτοίηϊτος Καλλιστράτο Παραύϊσωλ-- 
λον Σ..... ιἰδος : ΑἸΠΠ|} || [Λεϊοντεὺς καὶ Διοσχουρ[(δης παῖ- 
δείς. .. .λο 'Ῥαχρ].. ἣν ᾿ Υσσελδώμου 2 Β : Παν[ύ]ασσις ᾿Αρτέ-- 

1ὅ μωνος Κυάτβίηϊν)] ᾿Δρτέμωνος : ΛΙΠΠ155 : Κολω[ν)ὸς Ἀρυάσσιος 
“Ὑσσωΐηϊν)] [ Παραυϊδίγοί ΝΙΠΠΞ ᾿Αϑηνόχίριτος [ Υσσέϊλδωμον 

20 Υσσωΐο..}} ΠῚ Ξ΄.. τὸς Δάσωνος [|Σεσἰώλην Σιδυλήμιος ΑΙ 
ΣΙχ]ύλαξ ᾿ΑἸκολλωνίδεω [ Σαμώϊυονν Βρώλω : {Π|} : [-- τ- τ ῖττ-- 

26...» Κο. [ὠὡλδος ᾿Αρυάσσιος ᾿ἈἈ[ρ[ύασ᾽]σιν Αρλιώμο : ΛΑ :{ΠΠ}}-- 
[[Υσμωΐης ᾿Ιδαγύγο Ἀρτέμίωϊνα Τερρίτο: ΒΌ : Θεόδοτος] | ̓ Υσ- 

80 σίσιος καὶ Βράταχος [|[ χαὶ Παργίστας Ἴθαλοζαλοννν) [᾿ Υσσελδώμο 
ΛΛΌ : Δδιότιμο[ς] [ Σαρυσώλλο Κάχραν “ΥσοίεἸλδώμο πλὴν 

85 Εχαταίης 22 | [κ]αὶ ὧν ἢ ἀδελφὴ ἐκράτησ]εν ἐν Τερμέροις 28 χαὶ 
τὸ] [μέϊρος 34 τοῦ χήπο : ΚΑ : | ----- δαιος Λύξεω ΦανόΪχριτ)ον Νεο-- 
μηνίο 4 ΘΌ | ---τ- ἧς Πινδάρο καὶ Στ...  Ὑ]Ἱσσωΐο Ἀπολ,- 

40 λΙωνίδην Στράτωνος ΑΌ. [ [ὃ, δεῖνα] Πανυάσσιος Νεο [-- - 
ἄνυδος πλὴν | -- ος καὶ Χαίτωνος 18... .ος ΕΌ.. Κόνδο. .] 

45... .᾿ππὸν Παρα --- ᾿  -Ο -᾿᾿ Ἐπικχλῆς Σὰ --- [ -τοτ- ῥεω πλὴν 
{τοῦ ἀϊδελφὸ 18 χα --- τ- - ̓ τ ῖτ τις ἐχε | -- Πίγρης - - τ- σιμ-- 

ἢ Βα4518 φυδάγαίδ ἴῃ ἃγοο Αἰ μοηδγαχη δὰ ῬγοΟρυ θᾶ. [ἢ βυρογῆ- 
οἷο νοϑβίϊρία βίαίαδο. Βα. Κύμ)ον θγιωδθ ΠΠ, 166 (ΚΙγοΒΒΟΗ͂ Ὁ. 1. 
Αἰ. 1 899); ρ]ϑηΐὰβ ΚΙγοΒοΙ͂ α. 1. Αἰ. ΤΥ Ρ. 4. 

Καλλίας ᾿ἹἹππονίχο ἀνέϑιεχίενν. 

Απιίχυδ ἰ θταίγα Αἰϊίοα; ΑΖ. Ι[Ιποϊρὶὲ ἐξα] 5 ἴῃ τηθᾶΐδ ἴουθ ραῦίθ 18- 

εἰάϊηβ Ἰαρίἀΐβ, 80} ἰρβϑατη τοδγρίμθτη 8ῸρΟΓΟΓΘΙΩ ; ἰδ ογα ὃ τηϑυρί οι ἀθχ- 

ἔγὰμα δἰηρὶ ἴῃ 40 βοαυυηίυν 1 0Γ86 ααδίίμοῦ αἱ ίγηϑθ ἀπ ἰηΐγα 8] [ΘΔ τὴ 

Βογίρίαο. ὨὈϑαϊοδίαπη νἱὰθὺὶ τροηυμηθη 1) ἃ (ΟΔ}} 18 ὁο, ου λαχχόπλουτος 

οορῃοιηθη ἔπἰΐ θαυ Δ βίμλ 6 νϑυὶ 6586 ὙΘΏΘΓΘΙῺ (Δ᾽ τη 8 Δ 60 ΘΟΙΒΘΟΓϑίϑιη 
(Ρα08. 1, 48, 9) Βυΐὶο Βαϑὶ ἱτωροβίίϑηη ἰαἾ886 Το υἱΐ ΚΟΘΒΪΘΓ. 

8 Βε515 ΓΔΡΙΔΟΥΪ5 Ῥοηΐο οἱ ἃ ἀοχίγα ρᾶῦίθ ἰγδοίδ ἰηνθηίδ 

ΑἰΒΠΘΩΪΒ ἰῃ ἅγοθ. Ἐαάὰ. Ρἰ 4 Κὶ8 Ερῃ. 767. 3848 8}1}. Εχ Κορῆ- 
ὈῚΤΟΒΌΘΣΙΟΣ, Θ.]1οίο. 4 



18 ῬΑΥΒ ὈΓΊΟΥ. . [ὃ-- 

ἸΘΥΪ ἀροργᾶρμο ΚΙγοΒΒοΙ͂ α. 1. Αι. 1 8956 ((ἷ. χυ80 ἀθδ ({ἰ{0]0 

ΟΘΧροβαυϊί ἰάθπι Ἠθγιηδθ Υ͂ Ρ. ὅ9). 

[Ἴων ἀνέϑεχεν ἄγαλμα τὶ εἴ ̓ Αϑεναίει. 

{ι(ἰογαΐαγα Αἰἰοα νοὶ βανὶδ ργδϑίου Ψ, χυδθ [{{{ἰ0γ86 ἰογηηδ ὨΟἢ τη0}}0 ροϑί 

τηοράϊπμη 86 θοῦ ] πὰ ἃ. ΟἾΓ. φυϊηίστα {ἰὰ] τ ἱποίδυιη δύϑαϊέ. Ιοηθ Ρ6Γ6- 

στίπατῃ Ἰορίοδα οτἱρίηΐβ8 [886 δχ ΒΘΓΙΏΟΩΘ ϑρρϑγοί; δαἀπηοάυμα ὈΓΟΡΔΌΪΠΠ ΟΡ 

Κἰγομμοίδυϑ Ιοπϑῖ Ομίαπιὶ ροθίδιῃ οἱ βου ρίογθῃ ΠΟ 1558: πῇ ἐμ .6]] ρθη ἀυτὰ 

6580 σοηϊθοὶϊί. 

9. ΟοἸυμη6118 τηϑγμ σα Ροηΐο οὶ ἰηνθηΐίδ ἴῃ 8ΓῸΘ. ἴῃ [28Γ- 

αἷμα οδρίτ}} ἰα] 5 δορὶ ρία5 ϑϑί, ἴῃ Βυρθγῆοϊθ ϑχϑίδηΐϊ ᾿ἰϑοῦηδθ 

ἄυδο, χαΐρυβ ἀοηδγίυμη ἱπῆχυπι ἰπογὰί. Ἐαά. Βο85 ὅγοβ. Αυΐβ. 

ΠΡ». 904. Ριἰακὶ5Β ΕΡἢ. 8380, 4]1}. Εχ γϑβθηὶ οὖ Κοθιὶθὶ 

ΔΡΟΘΓΔΡ 5 ΚΙΓΟΒΒΟΗ͂ α. 1. Δ. 1 398. 

Τιμόϑεος [Κ)όνζονος]: [ ̓Αναφλύστιος. 

{{ἰοταΐατα Αἰδϊοα; ΖΦΥΦ. Μοάϊΐϊο αυϊηίο ἃ, ΟὨΓ. 58 60}]}0 ΠΟ ΓΘΟΘΏ(ΟΣ 

{{1|08. Οοποηΐβ αὶ τηοϑηΐα Αἰ μθηαρυγα γοϑίϊαἱν ρϑίγοιῃ ἤὰηο 6886 δαυὰ 

ΠΩ ΡΤΟΡΔΌΙ Θ᾽ οοηΐθοὶί Ἀοβδβίυϑ. 4 Θιο.ΟΝ“ Ρι6Κ1|8: Ὁ Ὁ, 6 βθῃ 

ΚοΟΘΗΪΘν. 

10 Ταρυ]ᾶ ἱμδοαϊβοαία ἴῃ τυγο τηδγ ἀἰοη8}} δγοὶβ Αἰ μθηᾶ- 

τα. Εαά. Κυιμηδηυα 8 Ὥρα 49. Ιυῃ. 1876, ᾿Αϑηναίου Υ͂ ῥ. 76. 
Ἐρσον Τουγη8] 405 ϑανδηίβ 1876 ρ. 448 58ᾳ8ᾳφ. ΚύβμΙον ΜΙΠθ]-- 

Ἰαμσθη ἀθ5 ἀθυϊβοῦθη ἅγοῆ. πδ΄. ἰῃὴ Αἰῆθηῃ 1 ρ. 84 8.4ᾳ. Ρ. 
Ἑοποαγί Ἀθγυὰθ Δγομόοϊοσίαθο ΧΧΧΥΠΙ (1877) Ρ. 343 βᾳᾳ. Κιγοῦ- 

μο (. 1. Αι. ΤΥ 378. 

Τιία] 8 στοιχηδὸν ΘχαΓαίι5 ᾿ἰ ἰΘγαίαγα Αἰοα, αὰδθ ργδϑίθυ Β δἰαυοί θ 8 

υϑυγραίαμη ΠΌ]] τὴ ἢδοϑί τγοχηοίϊου 8 δηίζ ααϊίδι δ νοϑί σία; 8616] (ν. 77) 

δάθ0 ΙΟΠΪ6Ὸ ΤΔΟΓ6 γνοΟΔ}18 ργοάποία Η βου ἰἴαγ. Ταιηθη ἰᾳγ6 Θά ΟΓΘ8. ΟἸΠΏΘ8 

8αὰ δηηῦτι 4465 ἃ. (ἢ. τοϊαϊογαηί, Ῥοϑβί ἀοτηϊίΐδιη Εθοθθηϑίατῃ γΘὈ6}]10-- 
ὨΘΙῺ ἄυο ρῥ]ο ἰβοϊία ἀθ Ομδϊοϊἀθηϑίυτη τορῖι8 ἰδοία ϑαηΐ, σχυαογαμῃ ρῥγυϑ, αυοὰ 

ἰοϑάθγὶ8 γϑῃοναίίΐ οοηάϊοίοηθβ οοηϊηθραίΐ, ρου (ν. ποΐ. 4. 14.).. ὰ ἰη 

Δ|ῖο Ἰαρίάθ δυΐὸ ἃ ϑἰηϊβίγα δάϊαηποίο ἰῃμοίϑαση [886 ργο Δ Ὀ  Π6 Ρ Εοπὺοδγία8 

Θχ (δῦ αθ ἱρϑίιβ οοῃαϊοίοηθ οο]]θρίί, ἰηάθαιθ ΘΧρ᾿ ΓΘ σοηδίιβ θϑί, ΟΌΤΣ ἰη 

ῬΓΔΟΒΟΥΙΡΙΪΒ 8ΟΡΡ86 ποηθη ἀδδίἀδγοία; υἱραυααθ ἀθογοίαγα οδάθῃ ρΥγ- 

ἰδηἷα ἰδοίυτη 6886, αἰτία ἰαρίἀϊ ϑαργα ἰτηροϑίίδιῃ [1856 ἰδ ΌυΪ τα ουτὴ 8Πη8- 
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ἜἜδοχσεν τέι β)ολέι καὶ τῦι δέμοι, ᾿Αντιοχὶς ἐϊπρυτάνευς, Δρα- 
χίον]τίδες 1 ἐπεστάτε, Διόγνετος εἶπε. 

᾿ Κατὰ τάδε [τ]ὸν ᾿ ὄρχον 2 ὀμόσαι ᾿Αϑεναίον τἰὲν βολὲν καὶ τὸς δι- 
δχαστάς οὐχ ἐχςελῦ Χαϊλχιδέας ἐχ Χαλκχίδος, οὐδὲ τὲν πόλιν 
ἄναϊστατον ποέσοϑ, οὐδὲ ἰδιότεν οὐδένα ἀτιμίύόσο οὐδὲ φυγῆι 

’᾽ 24μκ.1 3φ} 3 - 3 ’ 3 

ζεμιόσο οὐδὲ χσυλλέφσοίμαι οὐδὲ ἀποχτενὸ οὐδὲ χρέματα ἀφαι- 
10 ρέϊσομαι ἀχ[ρ]ίτο οὐδενὸς 4 ἄνευ τὸ δέμο τὸ ᾿Αϑιίεναίον δ, οὐδ᾽ 

ἐπιφσεφιῦ χατὰ ἀπροςχλέτο |[ οὔτε χατὰ τὸ κοινὸ οὔτε χατὰ ἰδιότο 
οὐδ[ὲ ενὸς. χαὶ πρεσβείαν ἐλϑῦσαν προςάχσο | πρὸς βολὲν καὶ 
δέμον δέχα εμερῦνδ “ὅταν [ πρυτανεύο χατὰ τὸ δυνατόν. ταῦτα 

15 δὲ ἐμπί[εἸδόσο Χαλχιδεῦσιν πειϑομένοις τῶι δέ μ]οι τῶι ᾿Αϑεναίον. 
“ορχῦσαι [δὲ πρεσβείαν] ἐλϑῦσαν ἐχ Χαλκχίδος μετὰ τὸν ὀρχοτῦ!ν 
᾿Αϑεναίος καὶ ἀπογράφσαι τὸς ὀμόσαντας. ᾿ όπος δ᾽ ἂν [ὀἸμόσο- 

ς ἢ “ {ς ’ 20 σιν ᾿ ἅπαντες ἐπιμελίοσθον “οἱ στίρ]ατεγοί. 
Κατὰ. τάδε Χαλχιδέας ὀμόσαι οὐχ ἀπο[αϊτέϊσομαι ἀπὸ τὸ 

[δέμο τὸ ᾿Αϑεναίον οὔτε τέϊχ)ννίει οὔτε μεχανέι οὐδεμιᾶι οὐδ᾽ 
Μ) 3 » γφω} αν 2 ι Ἁ 25 ἔπει οὐδὲ | ἔργοι, οὐδὲ τῶι ἀφισταμένοι πείσομαι. χ|αὶ ἐαν 
ἀφιστέι τις, κατερῦ ᾿Αϑεναίοισι. χ[αὶ τὸν φόρον ᾿υποτελῦ Αϑε- 

εν Ἃ 2 8 , “, ςο» 
ναίοισιν, “ὃν ] ἂν πείθο ᾿Αϑεναίος .5 καὶ χσούμμαχος ἔσομαι ᾿ οἷος 
Ἃ ͵ ΧΨ ΄ ι - “-οΟΨΓ,Ἢ͵ 

ἂν δύνομαι ἄριστος καὶ δικαιότατος. χαὶ τῶι δέμοι τῦι ᾿Αϑεναίον 
80 βοεϑέσί χαὶ ἀμυνῦ, ἐάν τις ἀδιχέι τὸν δέμον τὸν [ ̓Αϑεναίον, καὶ 

ΘσἸΊΥρΒο, ουἱϊ ἰογίά880 δγρυχηθηί ἰπαϊοΐατη (Χαλκιδέων ἐξ Εὐβοίας οἵ. ἡ. 83) οἱ 
ΠΟΙΏΘΗ βοΥ 080 ἰῃβογὶρίυπι [ὰθγῖῖ. Ουδὸ μυΐο βθηίθηςδο οδροϑυϊί Ηδγίοθὶ δίυ- 

ἀΐοηῃ δου. Αἰ. βίδαίϊβυ. ρ. 47 844. οἷβ ταὐπὶ χαϊάθμη ΠΟἢ ρογϑαδϑίί. 4 δὶ- 

Βιϊησυθηᾶυ8 εἷος, φαΐρρο αυὶϊ Απ οί ἀΐβ ἰγἱ 8 5[[{, ἃ Ὠγδοοηίθ Βαίθηβὶ, ααὶ 

ἴη ε{{ὰ}18 χυϊητἱ 8. ΟἾΓ. Β8 6 οῸ }} ἰΓΘαΌΘΉΘΥ ΘΟΙΩΠΔΘΙΟΓΘΙΌΡ : υἱόν δἰ φασι Ρ]υ- 

ἰΔνο 8 σοιμτηθιηογαΐ ΟΡ. 88, ἡοη οσοηδβίδί. ΚΟΘὮΪΘΓ. 4 Ἐχ δρίίουϊο δρρᾶ- 

τοί, ἰδ ἴῃ Ὀγΐογθ ἀθογθίο ἀθ ἰυγοϊυΓαηάο δἰ χυϊὰ βου ρίατῃ ἰαἰ885886.ὄ Ε.0. 8 Ηδθοο 

Β0108 ΒΘηδίογοβ ἰΌΓ8ΓῸ ϑυϊηρϑὶί Βουοδγί. Ἀθοίίυ5 Εγάηκοὶ αἷθ δἰ βϑοῆθῃ 66- 

ΒΟΒ ΜΟΓΩΘΏΒΟΡΟὨ6 ἢ. 4δ 844. οἱ βθηδίυτῃ οἱ ᾿πἀϊ668 ἰοΕ10}8 ρΡΟρΡῸΪΐ Ποπλίηθ ἤ8θ6 

ἴῃ 86 ΓΘΟΐρογο ἰυάϊοανίξ, ἰΐὰ αἱ δὰ ργοχίπηα ταοάο (οὐδὲ ἰδιώτην --- οὐδενός) βροοίοί 
1Πυὰ ἄνευ τοῦ δήμου τοῦ ᾿Αϑηναίων. 4 Εῤδὶ φοηθίνυβ 8018 χρήματα ἀφαι- 
ρήσομαι δοσοϊηϊηϑαδίαβ 68[, ἰϑηθη Θἰΐδγη δὰ γϑῦθὰ δηϊθοθαθη(ία ΓΘίουτὶ ἀθθθί. 
Ε. ἄκριτος σαυδα ἰηαϊοία (αὐ χρίνειν β86ρ6 Ὠοὴ ἰαΐοδγθ, 5θὰ σϑυβϑϑη ἀἶΐσθτθ 
0 6Γ6). δδν. 6 υϑαῦθ δὰ πυπο ἰοσῦῃῃ ἰμάϊσαμμ ἰυϑἰ τη μὰ ρουγιϊηθί; 

σᾶδα βϑαυυσηίαν, ΒΘ ηΔΙΟΓΌΤΩ 801. 6 Νοπηυησυδιῃ ἰοϑαῖΐοβ οἰν αἰ υτὴ [ο646-- 

Γαΐδγυ ἢ Ὑ6] ΘΟΙΏΡΙ υΓ68 ΤΙη6η868 ΑἰΠΘη8 ΟΡΡρΟΥΙΡί σοσο θη ἀστὴ οδἷ8 80η8[88 

δ οοηϊίο ἀδγοίυγ [ΧΘη.] ΓΟβρ. Αἰἢ. 8, 1. ΚΟΘΏΪΟΥ. - 7 Αἰδβοηΐθηβϑθδ βυηΐ 

ἀο]θοίί ἃ ροόορυϊο αὐυἱ ΟμδΙοίἀθηβίαμῃ ἰοϑαῖοϑ ἰῇ ἠθραοίίο βϑηϑίυπι, ἰπαΐοοϑα0 

ἰατοϊυταηᾶο δαϊροηάὶ δάϊανθηίΐ; 4101] ποπηθυπηααδπὶ θϑάθπὶ οὐγὰ τηδρίβίγα 08 

τηδησδίαν (η. 91, 19). 8 οἵ. 903, 

4ΦῈ 
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πείσομαι τῶι δέμοι τῶι ᾿Αϑίεναίον." ὀμόσαι δὲ Χαλχιδέον τὸς 
εβόντιας ' άπαντας 9, ὃς δ᾽ ἂμ μὲ ὀμόσει, ἄτιμον αὐτὸν ἔναι 

ϑδκχαὶ τὰ χρέματα αὐτὸ δεμόσια χαὶ ἢ τὸ Διὸς τὸ Ὀλυμπίο "! τὸ 
ἐπιδέχατον “τερὸΐν] ἔστο τὸν χρεμάτον. “ορχῦσαι δὲ πρεσβείαν 
᾿Αϑεναίον ἐλϑῦσαν ἐς Χαλχίδία)] μετὰ τίδν “ορχοτὸν 12 τὸν ἐν Χαλ- 
χίδι χαὶ ἀπογράφίσαι τὸς ὀμόσαντας Χαλχιδέον. 

40 Ἀντιχλὲς εἶπε'8" ᾿ἈΑγαϑέι τύχει τέι ᾿Αϑεναίϊον, ποῖσϑαι τὸν 
“όρχον ᾿Αϑεναίος χαὶ Χαλ χιδέας, χαϑάπερ ᾿Ερετριεῦσι ἐφσεφι- 
σατίο ο δέμος Ὁ ̓Αϑεναίον. ᾿όπος δ᾽ ἂν τάχιστα γίγνεται ἐπιμε-- 

45 λόσϑον “οι στρατεγοί. [1  οίτινες δὲ ἐχσορχόσοσι ἀφιχόμενοι ἐς 
Χαλκίδα ελέσϑαι τὸν δέμον πέντε ἄνδριας αὐτίκα μάλα. περὶ 
δὲ τὸν “ομέρον 16 ἀποχίρίνασϑαι Χαλχιδεῦσιν, “ότι νῦμ μὲν 

50᾿Αϑεϊναίοις δοχεῖ ἐᾶν χατὰ τὰ ἐφσεφισμένα, [όταν δὲ δοχᾶι, 
βολεύσαμενοι ποέσοσι τὲϊν διαλλα[γὲν χαϑότι ἂν δοχᾶι ἐπιτέζδιειοϊν 
ἕναι ᾿Αϑεναίοις καὶ Χαλχιδεῦσιν. τὸς δὶὲ χσένος τὸς ἐν Χαλχίδι, 

55 ὅσοι οἰχὄντες [ μὲ τελῦσιν ᾿Αϑέναζε 156, χαὶ εἴ τοι δέδοται “Ἰυπὸ 
τὸ δέμο τὸ ᾿Αϑεναίον ἀτέλεια " τὸς δὲ ἄϊλλος 156 τελὲν ἐς Χαλ- 
χίδα χαϑάπερ “οι ἄλλοι Χαλχιδέες 17. τὸ δὲ φσέφισμα τόδε καὶ 
τὸν |'όρχον ἀναγράφσαι ᾿Αϑένεσι μὲν τὸν γραϊμμίαἸτέα τὲς βολὲς 

9. Ηἶπο δρρβγοὶ, βοοίοβ ροϑὶ ἀθίϑοιίοποπι τγυγϑιβ ἴῃ ἀϊοίοῃθπι γϑάβοίοϑ 
τὸ νθγϑ ὑπηκόους τοῦ δήμου τοῦ ᾿Αϑηναίων δοίο8 6886 ; τη ὈΓΟΡΓΙΘ 8 βοτίρ- 
ἰοτῖδα8 ϑϑάθιη νὸχ ἀθ οπῃηΐθυβ βοοίίβ βι!ρθηάίδγἰβ ἀϑαγρϑίαν. 40 ουΐα 

μο δθᾷθο ἔοθάθγθ ουπῃ Αἰμθηίθηβίθυβ οοηἰυπραπίωτ, 89ὰ 86 ἱπηρογαία ἰδοία- 
τοβ Ρο᾿]Ποθηίαγ, ποη βθῃδίυβ τηοὰο δὲ τηβρἰβίγϑίυβ, βθὰ οἵωπθβ οἶνθ8 υἱγί ἐπι 
Ἰυγοϊαγαπάο δὰϊβαπίατ. ΒΕ. 414. ΟΒαϊοίάθ ; οἵ. νυ. 64. 48 οἵ. ποί. 7. 

48. Απιίοῖθβ χαίάδπη ΠΘ110 ϑαγοΐο (440 8. (Ἐγ.) ργδθίου [αἱΐ, Τβυο. 1, 441: 
ΚορΒΙοτ. ἀθίθγαπι ἢοο ποὺ αἰ απιθηίαπι δηἰεοθάθηξβ ΡΙΘ ΒΟ ε! 6880, χαία 
[ογπιυϊα ἰῃ 88 γὸ 80] 6πηΐβ (οἵ. ν. 10) ἀϑϑίἀθγϑίανγ, πιοπαὶϊ! Ε. Ἐοάθπι ἀΐθ δἱ- 
406 ῥτίυβ ἀθογθίαπι ἰδοίαπη 9886 ἰῃὰθ ϑρραγοί ψυοὰ ργδαϑίον δίυβ φαΐ γοβαυίξ 
ποχῆθη Ὠἰ 1} ργβθβουιδίιγ, 44 ὈΘ οΒβίἀ!θαβ 1Π|0 ΡΙθ ἰβοίίο ψαοά ρθε! 8βία- 
ταΐατον Θταὶ (ν. 50 κατὰ τὰ ἐψηφισμένα); ὁχ 40 υἱ ΔΙΙαυϊὰ δἰδὲ τοτοϊἐτοτθίοτ 
4αυπι ροίἐνίϑϑθηΐ ΟΒδιοἰάθηβθβ, ἰὰ ἴῃ ργαθβθηιία χψυϊάθπι πϑξδίασ. 4 τοὺς 
τελοῦντας ᾿Αϑήναζε Βουποατίαβ τοἰφαγατα βοοίδγατα οἰν  αὐίατα οἶνο8 ἐπίθ!]οαὶς 
(μιδιοἰάθ ἀθβθηίθβ, φυΐ οαπὶ ἰϑπὶ ἰῃ 808 οἰνίἑαίθ {γί δαίατα Αἰ μΘηἰθηβίθα8 ρθη- 

ἀδηί, ἰαδϑϑηίαγ ἱπητηηθ8 6886 ἰται! φυοὰ (μδΙ]οἰ ἀϑηβίυτ οἰν ἰδὲ! ρου ἀθπάστω 

εβὲ, ουπὶ 80 γο]φαΐβ ἰπαυ ! πἰ8 ἰά οχίβθγο Ὁμδιοἰἀθηβίθαβ ᾿οθαί. Αἱ ἀθ {γί -- 

Βαΐο Βίο οπημηίῃο πο ἀϊοίίαγ; Ῥγο ΘΠ 8 ΚΟΘὨΙΘΓα8. οἰθγΆΟΒΟ8. Αἰ μθῃἰθηβίθτα. 
ἰπιο!!οαῖ!. 416 ἤδθο νϑῦθϑ βίγιοίαγαμη δπαη δι ἰαγοϑης ϑἰϑὶ βθηϊθηξία ρθγ- 

δρίουδ οβί. 41 Χαλκιδέες φαϊίοτ68 ρἰοτίφαθ; Χαλκιδεῆς Βουοατί Ἀθνὰθ ἀθ 
ΡὨΙοΙοβίθ 1 Ρ. 368. Αἱ νἱαοίαγ Χαλκιδέης ροιία8 Ἰθβθῃάαπι 6886 αἱ π. δ6 
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60 ἐστέλει λιϑίνει καὶ χαταϑέναι ἐς πόλιν τέλεσι τοῖς Χαλχιδέ᾽ον, 
ἐν δὲ Χαλχίδι ἐν τῦι “τιεροῖ τὸ Διὸς τὸ [᾿Ολυμπίο ᾿ε βολὲ Χαλ- 
χιδέον ἀναγράφσασία καταϑέτο. --- Ταῦτα μὲν φσεφίσασϑαι 

68 Χαλ[χ)ιδεῦσιν " τὰ δὲ “ιερὰ τὰ ἐκ τὸν χρεσμον ᾿υπὲρ Εὐβοίας 
ϑῦσαι ος τάχιστα μετὰ]! “ ἱεροχλέος 18 τρᾶς ἄνδρας, “ὃς ἂν ἔλεται 
[]ὲ βολὲ σφὸν αὐτῶν. ᾿ὅπος δ᾽ ἂν τάχιστα τυϑξι, “οἱ στρατεγοὶ 
συνεπιμελόσϑον χαὶ τὸ ἀργύριον ἐς ταῦτα [π]αρεχόντον. 

10 Ἀρχέστρατος] εἶπε᾽ 19 τὰ] μὲν ἄλλα χαϑάπερ [Ἀ]ντικχές " τὰς 
[δὶὲ εὐθύνας 20 Χαλχιδεῦ[σ]ι. κατὰ σφὸν αὐτὸν ἕναι ἐν Χαλχίδι χα- 
ϑάπερ ᾿ΑϑΙένεσιν ᾿Αϑεναίοις, πλὲν φυγᾶς χαὶ ϑανάϊτο καὶ ἀτιμίας " 

18 περὶ δὲ τούτον ἔφεσιν 21: ἔνα! ᾿Αϑέναζε ἐς τὲν ελιαίαν τὲν τὸν 
ϑεσμοϑιετὸν22 χατὰ τὸ φσέφισμα τὸ δέμο .28 περὶ δὲ φυϊλαχς 
Εὐβοίας τὸς στρατηγὸς ἐπιμελέσίϑαι “ος ἂν δύνονται ἄριστα, 
ς ν» Ἃ ιν 3 

ὅπος ἄν ἔχει ος βέλτιστα ᾿Αϑεναίοις. 
80 “όρχος 3. 

48 χρησμολόγος πο ζαϊΐ (ΕἸΡΟ] 18 ἔν. 913 ΚΟΟΚΊ 1 Ρ. 8416 “ἱερόχλεες βέλτιστε 
χρησμῳδῶν ἄναξ); φαὶ οὕτω ἀρυὰ Ατίβι. Ρ6ο. 4046 ὁ χρησμολόγος οὖξ ᾿Ὥρεοῦ δυάϊαί, 
ΚΟΘΒΙ]ΘΡ οοηίθοϊί, ϑαλ ροϑβί ΕἸ οΘδ ἀοχαἰίϑη ργορίον (6  ἰσθτα Ὑϑί οἰ πα οὶ 

ονὐϑηίυμ ἀπάυτη ἴῃ {118 υγῦθ τηϑγοθᾶθπι 8ΟΟΘΡ 886. 49 Αὐομοβίγαϊαβ ἔγοο- 

τηθάϊΐδ ἴ. ργδοίουῦ Αἰ μβϑηϊθηβίαμη Δηη0 482 8. (ὮΓ. σοι ΘΙ ΟΥΑΙ ἃ ΤὨπογα 9 

Ι ὅ1. Κυνηδηυαϊίβ. 40 ΡοΟΘηΏ88 δβίρηϊῆοδγα β8ηῸ σνόσθϑὰ, υὖ εὐθύνειν ραῃίγο, 

τηοηῦ ν. ὙΝ Πδυλ ΟΝ ΙΖ - Μο!Πϑηἀογί ῬΕΙΠοΙοαίβομβο Ὀπίθγβαομβυαησθη 1 Ρ᾿. 89. 

44. αὐτὰ ΟὈδ]οἰάθ ἀθ οἰυϑιηοαϊΐ ὁαι.88 ἰυαἀϊοαίυχῃ ογδί, [ἰοΘὈδὲ γϑῖὴ Αἰ ΠΘΏ88 δὰ 

ἰυάίοϊατα Πα] αβίαγι τ γοΐσοῦο ΚοΟϑΏ]ορ, Εουσατῦί, ΕγἄηΚο]. ΑἸ ον ὙΥ᾿ἸΙδτηο- 

αἰ 1. 1. 94 οἵ, Αηἰρῃ. ΥἹ, 34 Φιλοχράτης οὑτοσὶ ἀναβὰς εἰς τὴν ἡλιαίαν 
(οοἀά. ἡλιακῆν, θαι. ΤΑΥΪοτ) τὴν τῶν ϑεσμοϑετῶν, τῇ ἡμέρᾳ ἡ ὁ παῖς ἐξεφέρετο, 
ὅτι ἀδελφὸν αὑτοῦ ἀποχτείναιμι ἐν τῷ χορῷ, φάρμαχον ἀναγχάσας πιεῖν. ἐπειδὴ 
δὲ οὗτος ταῦτ᾽ ἔλεγεν, ἀναβὰς ἐγὼ εἰς τὸ διχαστήριον τοῖς αὐτοῖς διχασταῖς 
ἔλεξα 84ᾳᾷᾳ. ἈρθοίΘ αυἰάθῃ οχ ἷἰβ ΑΠΕΠΡΒΟΉϊ8. νου8 ὙΝ δον ἐζΖίυ8 Ρ. 90 

ΘοΟἸΙορὶς 1 ὁ οὕ τὰ 5: σηἰβοατὶ, δι θδάθι νϑῦρθᾶ δυμ Ἰοουτῃ Ὠοὴ ϑεσμοϑέσιον [01886, 
8Β60ἃ δικαστήριον, ἴῃ αὰο [608 686 αἰ αἀ Δ δηύαΡ αυΐθὰδβ ἰμθϑυμοίῃθίϑο ργδθ-- 
Θϑϑθηΐ, ᾿που]θη ἰ88ϑίτηθ ἀθιλοπϑίσγαηί. Ουοὰἃ δικαστήριον ουτη ϑεσμοϑεσίῳ οοη- 
ἑπποίπτη ἔαΐ586 δι τηρδί(ί Ρ., ποῚ ρῥτορανὶί. Οὐϑῦθ ΠΟῚ Θϑὲ ΟΡ πορθιηῦβ, ἀθ 

ἰυα οἰ 8 ΒοΙ α8:1018 φαΐθυ8 {μοβιοίμθίδθ ργδοϑι ἀθϑηΐ μἷς ν θᾶ Ηθσί. 48 .ῦ6- 

Ὠἶᾳφαθ ᾳυοὰ ἰηῃ νδουδ ᾿δρί ἀΐ8 ραγίθ ἢἷβ8 βυδιοἰϊαν σγδηάίουί 8 [0 γ8 ΟΧϑΓἃ- 

ὁ γοσαθυ πὶ ὄρχος, ἰατϑἰαταηαὶ 14 ἰογαλαΐδθ ἰοθο οϑί, αυ806 ὑυηῆᾶ οὔτ ἀ6- 

ογοίο Ἰἰαρίαϊ αὐ ἱποίἀθυθίιῦ ΒΌρΡΓα Υ. ὅ7 84. ὈγΓδθοδθρίαμι δϑί. (ὐΐὰβ ἰοτιυΐδο 

Ουϊη ἷρϑ88 νϑῦα οτηηΐᾶ ἰῃ Ὠορσηθίΐ γοσϑίϊοηθ ἰϑὴη ρῥϑυβογίρία θϑϑϑηΐ, 80 θᾶ 

68 ἰΐθγαγο ἢἷς πο]αϊΐ, {πὰ ἢ Ροϑυΐβ86 88.185 μαραϊ ". Κἰγο ΟΠ. 

11 Βα5ἰ8 τηδγιηογὶβ Ροηΐθ] οἱ ἃ ἀοχίγα ρϑᾶγίθ ἰγδοίᾶ, δὰ Ριγο-- 
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ὈΥΪΔθ8. Εχ Υϑιβθῃὶ οἱ Κοθῃ]οῦὶ ἂροργϑΡ 8 6α. ΚΙΡΟΒΒΟΗ͂ (. 1. 

Αι. 1 889, 

Τῆς ἀποικίας] [ τές ἐς ᾿Ερ[έτριαν). 

τ{ἰϑγαίυγα Αἰοα. “ Ετγοίγίδιη ἀθάποίοβ οοϊοηοβ ΟἹ. 88, 4 (4454. ἃ. (ἢγ.) 

Οοηϊοίαβ, υἱὐ Οἷγοα θη. δηηυ ἀοηῃαῦίυμη οδ]αίαμῃη {{{π᾿ὰΠ 40 ἰηδογίρίυ 

βυαϑρίοϊο 811-. ΚΙΓΟΠΒΟΙ͂. 

12. Ἐταριηθηία ἄἀυο ἰδρίἀϊ8 Ρβηΐβ) οὶ, ἱπδϑαϊβοδία οἱϊω ἴῃ 

ΙΔΓῸ που οῖο Εσθομίμοὶ. Ροϑὺ Ρ {κα (ΕΡΒ. 1102. 1108 Ρ18. 1616) 
Ἀ]]ΟΒ46 οχ γοιβθηΐ δροζγᾶρῇῆο οὐ Κοϑῃ]ογὶ δου ρὶβ ομδγίδοθὶ 8 θα. 

ΚΙΡΟΒΒΟΙ͂ (. 1. Αἰ. 1 84. Εἷ, φυδὸ ἀθ {ἰ}ὺ]0 Θχροδβαθγαηΐ ΒοΟΘΟΚἢ 
ΟρΡ. Ὶ ρΡ. 167 81ᾳᾷ. ϑδυρρο Βογίομίθ ἀδὺ Κα]. δδδῃβίβομϑθη 66- 

5615 μδῖν Ἃ6Γ ἊΝ Ἰββθηϑομδίίθη 8ὅ8 ρ. 38 84ᾳ. Βοθῆηθοκο, ἢ6- 

ΙΠΟΒΙΠΘΠ65, ΗΎΡΟΓΙ65. ΠΥΚΌΓρΡΟΒ ὑπὰ Ἰῃγ Ζοίία᾽ ΘΓ Ὁ. 384. 54α. 

Α 

---- - -« -- εχος ᾿ὲν ἂν φαίνει ἢ | γράφεται, ἐς]αγέτο. ἐὰν δὲ 
ἐςάγει, ἐνεχ[υραζέ το αὐτ. .] ο φένας ἔο γραφσάμενος. πο[ίμνια! 

ὅ δὲ αἰγὸν αὐτοῖς παρασχόντον ᾿ οἱ ἀπίοιχιστίαὶ καλλ)ιερέσαι 1 “ υπὲρ 
τές ἀποιχίας, [ οπόσα [ἂν αὐτο]ῖς δοχέι. γεονόμος 2 δὲ “ἡ ελέσϑίαι 
δέχα [ ἄνδρας], ἕνα ἐχ φυλὲς. “οὗτοι δὲ νεμάντίον τὲν | γῆν. 
Δεμιοχλείδενδϑ δὲ καταστέσαι τὲν ἀϊποιχίίαν αὐτοϊκράτορα 4, 

10 καϑότι ἂν δύνεται ἄϊριστα. τὰ δὲ τεμ]ένε ὃ τὰ ἐχσειρεμένα ἐᾶν, 
χαϑαίπερ ἔστ᾽. καὶ ἄλ]λα 6 μὲ τεμενίζεν. βοῦν δὲ καὶ [πρόβατα 

[λυ{6γὰ6 Αἰἰο86 νοϊβδγ6 8 ργϑϑίοθυ ὰ, βογρίδθ στοιχηδόν. Α δβἰηθ ἀυδίο Ὀ6- 

τ00] 45 Ρ ΘἰΒοϊ χη θβί, δὰ φυοὰ δοοϑάϊΐ Ρῃδηίοο  β δἀ ἀϊἰδιηοηΐα Β. ὈἱΓγαπ-- 

400 ἀ6 οο]οπὶα Ρεγίς} 18 δοίαίθ Βγϑᾶχῃ τηΐβϑα (ϑίθρῃ. ΒΥΖ. Βρέα πόλις [Θρ- 
χης] εἰς ἣν ἀποιχίαν ἐστείλαντο ᾿Αϑηναῖοι. Ηοδγοι. Βρέα. Κρατῖνος μέμνηται 
τῆς εἰς Βρέαν ἀποικιάς) Ἰαϊι πη 6856 ργὶτοὶ τηοπαθγαηῦ ΒΟΘΟΚᾺ οἱ ϑαῦρρο. [{{{0 ἃ 
Σ τηϑᾶϊο βᾶθου]ο χαϊηΐο ὩΟῊ δης4υΐ}8 6886 Ἰηοηυπηθηϊα ἀγσαϊ!. Οὐοὰ 5 

γτοοίθ Ῥγθ]ογαβ οοηϊθοϊί, Ογϑίπατα ἴῃ Θρᾷτταις οἰ σοἸοηΐδθ τη οπθῖὴ ἴ6-- 
οἶ856, Ο]. 84, 41 (444,8 ἃ. (Γ.) δυΐ 84, 4 (448,2) σὰπλ ϑϑαρρίο {{{ὰ]}8 8501]-- 
δοηάυϑ ογίΐ. 1 Ῥγοὸ ϑῦσαι ἀϊοίυχῃ νἱάθίαν Ὀοπὶ Ομ ηΐβ οα88. ϑΌΡΡΙ. ΒΟΘΟΚἢ 

οἱ 8. 4 ῬΕΓγΠΟἢ 8 ΔΡΡ. 800!. ΒΟΚΙ,. ἀῃποοά. 82, 14. γεωνόμης μὲν ὁ δια- 
νέμων ἐν ταῖς ἀποιχίαις ἑχάστῳ τὸν χλῆρον (οἵ. Ηθδγοι. γεωνόμοι); ἀθοθτων τὶ 
αυὶ ΤὨυγίοθ σοηά 1886 ΠΔΥΓΔΗ(ΌΡ ἃ 8080]. ΑΓ. ΝῸΡ. 381 [ἴθ γεώνόμοι ἔαϊ556 
νἱἀθηίαν. 8. 8 ϑυρρ). ΒοΘΟΚἢ. 5. ἀά ΒΌΡΡΙ. 8. ὅ ΒΌρΡρ]. Β. 5. 

6 ϑυρρ!. Κ. ργδϑϑαηίθ 5. χὰΐ χαϑάπερ νῦν ἐσιν ΟἸἶ880 χαί. ὕτθοια Βγθϑῇ) 
8ΔῸ ἰη60}}8 ῥγϊογθυ8 ἀδδουίθηη οὰπὶ Οσουραγοηΐ Αἰ ΒΘ ΐΘη865, βοῦν θδηΐ ἰθιρ]ἃ 



49] Ι. ὕϑαυο δὰ βηθῃ Ὀ6]11 ΡΟΙοΟΡοΟηΘδἰδοί. 23 

δύο ἀπάϊγεν 1 ἐς Παναϑέναια τὰ μεγάλία καὶ ἐς Δ|ιονύσι]α φαλ- 
λόν.8 ἐὰν δέ τις ἐπιστραίτεύει ἐπὶ τὲν γέν9 τὲν τὸν ἀποίχον, 

15 βοεϑὲν τὰϊς πόλες [ ος ὀχσύϊτατα 10 κατὰ τὰς χσυγγραφάς 11, ᾿αἱὶ 
ἐπὶ. .]....«««Ἐ τὸ γραμματεύοντος ἐγένοντο περὶ τὸν 
πόλε]ον 12 τὸν ἐπὶ Θράιχες. γράφσαι δὲ ταῦτα |: ἐν στέλξι χαὶ 
χαταϑέναι ἐμ πόλει" πα[ρασχόνἼτον δὲ τὶὲν 18 στέλεν “οἱ ἄποιχοι 

20 σφῦν αἰὐτὸν τέγλεσιν 18. ἐὰν δέ τις ἐπιφσεφίζει παρὰ τὲϊν στέλ|εν 
ὃ “ ρέϊτορ 14 ἀγορεύει προςκαλέσϑαϊ. ἐγχερίξει ἀφαιϊρέσϑαι 1 ἃ 
λύεν τι τὸν ᾿εφσεφισμένον, [ ἄτιμον] ἔναι αὐτὸν καὶ παῖδας τὸς 
ἐχς [ἐχείνο [ χαὶ τὰ χ)ρέματα δεμόσια ἔναι καὶ τῆς [ϑεῦ τὸ 

25 ἐϊπιδέχαϊτον, ἐὰμ μέ τι αὐτοὶ “οἱ ἄποιχζοι περὶ [ σφὸν δέϊονται!6. 
:: όσοι δ᾽ ἂν γράφσοντα{ι ἐποιχ[έσεν τὸν στρατιοτὸν ; ἐπειδὰν 
᾿ἔχοσίι ᾿Αϑέναίζε 11, τριάϊκοντα εμερῦν ἐμ Βρέαι ἔναι ἐπίοιχέ-- 

80 σίοντας .18 ἐϊχσάγεν δὲ τὲν ἀποιχίαν τριάϊκοντα εἰμερᾶν 19. ΑἸϊσχί- 
νεν 20 δὲ ἀχολουϑῦντα ἀπο[διδόνα ι τὰ χρέϊματα 31. 

ὲ 

οἱ ἀθ]ῦγα οὁχ όσα 46 αυὸ Τῆς. ΙΥ̓́, 98 τὸν δέ νόμον τοῖς “Ἕλλησιν εἶναι, ὧν 

ἂν ἢ τὸ χράτος τῆς γῆς ἑκάστης --- τούτων καὶ τὰ ἱερὰ ἀεὶ γίγνεσϑαι, τρόποις 
ϑεραπευόμενα οἷς ἂν πρὸς τοῖς εἰωϑόσι χαὶ δύνωνται. ΑἸΠΘΡ ΓΘ8 80 Βαροί, υδὶ 
τδηθὶ οἰν 88, 8604 ἀργ]5 οδάθγο οορὶ, αὶ 888: ρηδη (Υ ἀργρϑία ΑἸ ΘΠ ΘΒ 08 

(Το. 1ΠΠ δ0). 8. 7 ϑυρρι!θιηθηία ΒοΘΟκΚὨΪὶ οϑὺ ὑγδοίθυ ογαϊηθηη ὙΘΓΘΟΓΏΙΩ ; 

[προβάτα πέντε ἄϊγεν 8. Οἵ. θα. ΧΧΙ, ὅ8 τῷ Διὶ τῷ Ναΐῳ (ϑύειν) τρεῖς βοῦς 
χαὶ πρὸς ἑκάστῳ βοῖ δύο οἷς Β. ἀ6 ἰοΐο μΒοο ἰηϑεϊαίο 8. ργονοσανΐύ δὰ 5080]. ΑΓ. 
ΝΌΡ. 886: ἐν τοῖς Παναϑηναίοις πᾶσαι αἱ ὑπὸ τῶν ᾿Αϑηναίων ἀποικχισϑεῖσαι πόλεις 
βοῦν τυϑησόμενον ἔπεμπον. 8 ϑύρρ!. Ρι[ΔΚὶ5: Ο. 1. Αἴ, Π1 391 φαλλαγωγία 
ΘΟΙΩΙΏΘΙΏΟΓΑΙΠΓ. 9 ϑυρρ!, ΒοΘοκΚῃ. 410 ϑυρρ!. Κ. προϑυμότατα ΒΟΘΟΚΗ, ἑτοι- 
μότατα 8. 41 Αἵ, ἡ. 4181. ἠῷ4 βύυρρ!. Κ., ργδϑουηίθ ὁχ ρϑῦία 5., ααυὶΐ 

ὑετὰ τῶν πόλεων Βογίρϑί(.[. 18 ΒΡΡΙΟΥΪ ; παίρὰ δὲ ἣν ἂν ἄλλ]ην στήλην οἱ ἄποι- 
χοι σφῶν αἰὀτῶν ἀναϑῶσι ΚίΓΟΒΠΟΙ͂,, ἰῃ χαϊθα5 ἀἰδρ!ίοοί παρὰ δΔάνοτὈ ! γα υ881-- 
Ραίπμη. Βοθοκμίαβ βαμηρδὶϊ ν. 419 ὑη8 1{{0γἃ ὈΓΘΥΪΟΓΘΙ [ιΪ185886, αὐοὰ Δα 

664, 44 ΒΗΕΤΟΡ ἱποίϑυαμῃ ἰυΐ886 οοηίροὶί ΚΙΓΟΒΒΟΗ͂, φαΐ 8116 5ρ8- 

εἰ ΟῚ Θχρ]θίαγ ; δ αὐτοχράτωρ αυοα Ρί[(. ργοθδηΐίθ Βοθοκῇϊο βου ρϑὶΐ 80 

ΌοΟ Ἰοσο 8] ἰθῆυση θϑί. 1 βυρρ)]. ΒΟΘΟΚΗ. “8ἱ αυΐϑ ΘΟ ΔΟΌΪ Γ 8}}18 ρουβυδάθγθ 

οὖ ἀδιηδηί δ] χυϊὰ δὰΐ δΔΟγορθηί. 48 ΒΌΡΡΙ. ΒΟΘΟΚὮᾺ 00]]. ἢ. 833, ὅθ. οἱ ἄποι- 

χίοι ἄλλο φσεφίζιονται 8. ; δ΄ σΟΙοΠΐΒ. ἴᾳ8 ρ]Θ ἰβοϊϊαμη ρορα] Αἰμοηϊθηβίι τ 505 
ΒΘη ΘΗ (118 ΘΌΓΟρΡΔΙηαἑ ΘΟΠΟΘΒΒΌΤΩ 6886 ἰπογθα 116 οϑύ; ἱττηο 8ἱ 48 πηυζϑι! 06 

ΟΡὺ8 6886 Ρυϊθηΐ, Ροραϊυπῃ δαΐγο Ὁ θΘηΐΌΓ. 47 βαρρὶ. Κι. ᾿έκοίσιν “αι νξες 

8. ἕἔχοίσι ἐς Βρέαν ΒΟΘΟΚΆ. 48 ἐϊὰν μέ τι χολύει 8. ἐπίιραπτέους ΒΟΘΟΚὨ 

σοηίγα ἰθ365 βΘΓΙ ἢ Ϊ8. 19 ϑρΡ]!. ΒοΘθοκῃ,. ναυσὶν 8. 40 Ουδοϑίονῦ [αϊΐ, 

ἰογίδϑϑο μοὶ] ϑῃοίδιηϊδβ Β. - 34 ϑυρρ!. 8. ἀποίδοναι καὶ τὰ χρέϊματα Β. Ροου- 

ὨἶΔ8 ἐφόδια 6886, αυδθ ΟΟἸΟΠΪδ ΘΧ ΘΟΓΔΙΟ Ὠυμηθγαίδ γοίουὶ [ἰθϑη. γᾷ. δὰ 
Ὀόοτ. οὗ. ΥἼΠΙ, τηοηπογυηΐ Β. οἱ 85. ΒΌρρ)οιηθηΐβ ψαογυτ δυοίοσθι ΟῺ ὨΟΙΪ- 

ῃᾶνί Κίγοῃῃο ῆϊ βυηΐ ργαθίθῦ ΠΟΠΠ 118 ἰ8} Δρογίϑ αὖ 80 οἸμηΐθυβ δαϊίονὶ θὰ 8 



94 ΡΑΓΒ ργίου. [14---: 

Β 

[Φ)αντοχλές εἶπε" περὶ | [μὲὲν τὲς ἐς Βρέαν ἀποιίχ]ας καϑάπερ 
ὅ Δεμοχλ[ε]ίδες εἶπε. Φαντοχλέϊ[α] δὲ προσαγαγέν τὲν ᾿ΕΓρΕχ- 
ϑεῖδα 22 πρυτανείαν] πρὸς τὲν βολὲν ἐν τῆ[ι] πρότει ᾿δραι. ἐς 

10 δὲ [[Β]ρέαν ἐχ ϑετῶν καὶ ζε[υ͵γιτὸν 23 ἰέναι τὸς ἀπο[ῆκος. 

Ρδιϊίον γϑοορίδ δϊηί. ΕΣαριηθηϊατη Β γϑοίθ βυρρίονι Ἀδορδθό, ηἰβδὶ χυοὰ ν. ὅ 

Φαντοχλέῖν] 5Βογρϑίί οοπίγα {1ΠΠ|8 δοίβίβ αϑαῃ. 44 Ρτγοχ οἱ ργυίδηθϑ ἰἃ- 

Ὀοηΐαν ῬὨϑηίοοίθιῃ δα βϑθηδίυπι δἀἀθοογθ; Ὠδιὴ 81 ἰρ88 Ἐγθοδ οἰ 8 ργγίδηϊδ 

δοο ἀθογϑίαμῃ ἰδοΐαμη δϑϑϑί, βἰσηρ) οἰο Γ τοὺς πρυτάνεις Ιοροτθίαν. 48 5. οοη- 
[τὶ Τμυο. ΠῚ, 16 ἐπλήρωσαν ναῦς ἑχατὸν ἐςβάντες αὐτοί τε πλὴν ἱππέων καὶ 
πενταχοσιομεδίμνων καὶ οἱ μέτοικοι. 

18 Τάαρυ] τϑΡΓΙΟΥ]5 Ρϑηίθ οὶ 4] 4, 838, Ἰδία 0, 49, ἱηυθηίδ 
ΕἸθυϑίηα δὰ ϑοοϊϑϑίϑιῃ 8. Ζϑοῃδγίδθ, ὑγδη8]δίδ Αἰ Θἢ 85 ἰὴ τ ΒΘΌΠΩ. 

Εαά. Ἐυδίγαι᾽84 15 Παλιγγενεσία 1880 Φεβρ. 18 οἱ 38. ᾿Αϑηναίου ΥἹἱΠ 
Ρ. ἐθῦ 5ᾳ4ᾳα. Ρ. Ἐουοδγί Βυ Πού 46 δοῦν. Ηο]]δηΐχυθ ΙΥ̓͂ Ρ. 99 544. 
Αἵ. ργϑοίοσθα αυ8θ 46 ἰἰΐαϊο θχροθυθγαηί Ϊ. Η. Πἱρδβἰυ8 [οἰ ρΖίθοῦ 
Βδιυαΐοηῃ 1Π Ρ. 807 854ᾳ4ᾳ. οἱ Η. ϑαῦρρο [πᾶ. Ἰθοΐ. 10. ἀοδά. ἀοί- 
εἰπα. 4880,84. 

[Ττμο]τέλ[εἸ]ς Αχαρν[εὺς] ἐγραμμάτευε. 

[Εδοχαεν τᾶι βολέι καὶ τὸν δέμοι, Κεχροπὶς ἐπρυτάνευς, Τι- 

μοτέλες ἐϊραμμάτευε, Κυχνέας ἐπεστάτε. τάδε οἱ χσυγγρα-- 
φὲς χσυνέϊγρίαφσαν 1. ἀπάρχεσϑαι τοῖν ϑεοῖν τὸ χαρπῦ κατὰ τὰ 

[εἰογ86 στοιχηδόν ἀἰϑροδίίαθ, ἰοττηδθ νυϊραγὶβ Αἰσαθ, αυϑ ὁΧχ ΓΘ Δρρϑ- 
τοῦ ΠΟ ΠΘΏΓΠ ΔΏΠΟ 446 8ἃ. (ΟὮγΓ. δη(ἰχυϊὰ8 ΠΟῚ 0886; ΟΧ Δ] 0 Γγ ραγίθ αυο- 

ΐη8 ὑϑαὰ0 δὰ οχίγοτωδ αὐϊη(ΐ βδϑοῦ τ ἰθιρογα ἀθϑοθηάδηυβ ἱτηροάϊαηίΐ 

ἀαἰἱνογαμα ἰουτθδθ ἰῇ -σι ὀὁχθυηΐθ8. ϑ00 ἰυγθ Εουσδγίαβ ΘΧ 68 ΄αυδ6 ἀθδ Ρ6- 
Ἰαγαίοο ργδϑοίρίυίαγ, ααΐρρο αυ86 0} αἰΐα γὸ οὔὐτὴ τοϊΐααο {{{0]|} δῦρὺ- 

ταϑηΐίο οοηἰυποία ϑαηΐ, αὐυϑιὴ αυοὰ 'ρ88 συοαχυθ ΟΥΓΔΟῸ} ὨοΙρἰοὶ ᾿υ880 ϑογρία 

νἰἀοπίυν, δά ία ΤὨπογά 8 (11, 57) παγγδί οθ οο]]ορίί, οοὸ ἀθογθίυνα ἰη 0 

Β6}}1 ΡΘΙορομποβίδοὶ δηἰχαΐὰ8 6886. Μίημβ οογίο 86 88[18 ὑγοθδὈ }} δγαυμηθηίο 

(εἴ, ποί. 46) [᾿ρϑίυ8 οἴδοθγο δοηϑίυβ οϑί, δῆη0ο 0]. 8δὅ, 8 (489 ἃ. Οδγ.) (τὶ- 

θυθηάυ) 6886. 4 δυὰα γὰγοὸ ρορυϊυβ Αἰμϑηϊθηϑδίθα) δὺΐ ὑηἱ ΠομλίὩὶ 

(ἰηἴτα νυ. ὅ8. Απάοο. [1 96) δὰϊ σοἸ]]ορίο ἀδοθιηνίγογαπι γο] ἰγὶρὶ αν ΓΟΓΌΤα 

Ιηϑηάδραί υἱ ἀθ οογία χυθάδιηη ΓγΘ0 ἰοβθ σοΟηβου δογθηΐ, φῦδο ἀοίηαἀθ βοῃδίῃβ 

Ρορυϊίφυο βαθταρί 5 ταί βϑγοί. Ηοο ἰοζαπι ροπυβ, πηραϊ πὶ χυοάδιηπηοάο ἱπίογ 

νόμους οἱ ψηφίσματα, ἰπίο!]! οσοηάυτη ο8ῖ, αδί αυϊὰ δοτὶ ἀἰοϊν κατὰ τὰς ξυγ- 



48] Ι. ὕβαιο δὰ βηθιῃ δ6]]} Ῥοϊοροῃῃρβίδοί. οἤ 

δπάτρια καὶ τὸν μαντείαν τὲν ἐγ Δελφὸν2 ᾿Αϑεναίος ἀπὸ τὸν 
“βχατὸν μεδίμνον [χ] ριϑὸν μὲ ἐλαττον ὃ ̓ εχτέα, πυρῶν δὲ. ἀπὸ τὸν 
᾿εκατὸν μεδίμνον μὲ ἔλαττον (δ) ᾿ εμιέχτεον 8. ἐὰν δέ τις πλείο 
χαρπὸν ποιᾶι ἐτίέιον εἴϊτιΈΒ ὀλείζω, κατὰ τὸν αὐτὸν λόγον ἀπ- 
άρχεσϑαι" ἐγλέγεν δὲ [τὸς δμμιάρχος χατὰ τὸς δέμος καὶ παρα- 

10 διδόναι τοῖς ᾿ιεροποιοῖς τοῖς [[᾿ Ελευσινόϑεν 4 ᾿Ελευσινάδε  οἶχο-- 
δομᾶσαι δὲ σιρὸς τρᾶς ᾿Ελευσῖν[ι χατὰ τὰ πάτρια, ᾿όπο ἂν δοχξι 
τοῖς “ιεροποιοῖς χαὶ τῶι ἀρ[χ]ιτίέχτονι ἐπιτέδειον ἔναι, ἀπὸ τὸ 
ἀργυρίο τὸ τοῖν Θεοῖν, τὸν [δὲ κα] ρπὸν ἐνῚθαυϑοῖ ἐμβάλλεν “ὃν 
ἂν παραλάβοσι παρὰ τὸν δεμάρίχον]. [ ἀπάρχεσϑαι δὲ χαὶ τὸς 

1 χσυμμάχος κατὰ ταὐτά᾽ τὰς δὲ πόλες [ἐγ] ο[γέας ᾿ ελέσϑαι τὸ 
χαρπὸ χαϑότι ἂν δοχέι αὐτᾶσι ἄριστα ο καρπὸς] ἐγλεγέσεσϑαι. 
ἐπειδὰν δὲ ἐγλεχϑέᾶι, ἀποπεμφσάντον ᾿Αϑέναζε, | τὸς δὲ ἀγαγόντας 
παραδιδόναι τοῖς ᾿τεροποιοῖς τοῖς ᾿Ελευσιϊνόϑεν ᾿Ελευσινάδε " ἐὰν 
δὲ μὲ παραδέχσονται πέντε εμε[ρ)δν .. .. [ ἐπειδὰν ἐπαγγελέι 

20 παραδιδόντίοϊν τὸν ἐκ τῆς πόλεος “[6]ϑεν ἂν [1] ο χαϊρπὶὸς, εὐϑυ- 
νόσϑων ὃ “οἱ “τεροποιοὶ χιλίαισιν δραχμᾶσι [᾿]ἄχασ]τος. χαὶ παρὰ 
τὸν δεμάρχον χατὰ ταὐτὰ παραδέχεσθαι. [χέρυκα]ς δὲ “ελομένε 
δ βολὲ πεμφσάτο ἐς τὰς πόλες ἀ[γ]γέλλονίτ]ας [τάδε 6 τὰ] ἐφσε- 
φισμένα τὸν δέμοι, τὸ μὲν νῦν ἔναι ος τάχιστα, [τὸ δὲ λ]οιπὸν 

25 ὅταν δοχξι αὐτῆι. χελευέτο δὲ χαὶ “ο “τιεροφάντες καὶ [6]] δαι-- 

γραφὰς (η. 43 Α 4ὅ. (. 1. ΑΙ. 1 96. ὅ88. γ8ῖα58 ΧΧΧ, 17: ἱἰπίυτία Ε. δυο 
Τοίθργο νἱάθίαρ Ὁ. 1. Αἴν. 1 488). ΝΟῺ τηδηϑὶί Βοοὺ ἰηδίαΐαθι υἱίγα ΕπΟ 1118 

ΒΗΒΊΠΩ, ἰογίδβ8θ αχαΐὰ ἰγίρίπία υἱγογαχη ἀοτηϊηδίίοηθ, απὸ8 συγγραφέας αὐτο- 
χράτορας [υἷ886 Ἀ. β086}18 (σοι οηΐ. Μοιϊηηβ. Ρ. 464) ἀδτηοηϑίγανί!, οὐΐϊθτα 

οομπίγαχογαί. Ἐ. ἃ ἴβοογ. ᾿Υ̓́, 84 αἱ μὲν γὰρ πλεῖσται τῶν πόλεων ὑπόμνημα 
τῆς παλαιᾶς εὐεργεσίας ἀπαρχὰς τοῦ σίτου χαϑ᾽ ἕχαστον τὸν ἐνιαυτὸν ὡς ἡμᾶς 
ἀποπέμπουσι, ταῖς δ᾽ ἐχλειπούσαις πολλάχις ἡ Πυϑία προςέταξεν ἀποφέρειν τὰ 
μέρη τῶν καρπῶν καὶ ποιεῖν πρὸς τὴν πόλιν τὴν ἡμετέραν τὰ πάτρια. Εὐϑιίν. 
8 ἡμιέχτεων Ἰορσοῃάθπι 6886 ἀθτηοηϑίγαηί {{{0]1 Αἰἰἰοἱ Ιοῃΐοα 1 ἰοταίαγα ὀχδγαίὶ. 
4. Ὀϊδιησυ! Βίογοροθοβ αυΐ Γ08 88ογβ8 ἀθδγυη ΕἸΘυδβἰ πἰδΓατη δαχαϊηἰβίγδηίΐ, (υΐ 

816 χυοαθο ἰθιαρὶα 8008 αυούαυθ ὨἰΘΓΟρΡΟΘΟΒ ΒΔΡΘοϑηΐ 44, 48) 80 ΟΘΟ]]Θρίο 
ἀοοθι πἰογοροθογυμι αὶ 8δογὶ βοία ΡΠ]. ργοουΓαηΐ νἱαϊξ Ε. ϑαὰ ἰηΐαγίϑ 

ἑάθτα δανογθίυμα ᾿Ἐλευσινόϑεν ἀθ Βοιηγΐπὶ 8 ὁχ ΕἸ υβίηἰ ΟΥΠΩ ὨΌΠΏΘΓΟ ΟΡ Ϊ8 
᾿η ογργοίδ!Γ: 0}186 Θηΐτ ρᾶρὶ ΕἸουδβὶ ἰογυτῃ ραγίθϑ ϑυηΐ ἰῃ του ϑίου ἰ8 (6- 

ΓΟΥΪΒ οἱ Ῥγοβοῦρίηδθ, ΄Ζυ80 ρυθ]οα βδοσγὰ ϑυηί οἰν (8118 Αἰ ΒΟ Θ᾽ ΤΩ. Ἰτητὴ0 

ὨΪΔ] ηἶϑὶ Ἰοσαπι, αὶ πηθηθγα Γαηρσυπίαγ, δανογθίυτω ἱπάϊοαί, χυὰ ἱπ τὸ Ἐλευ- 

σινόϑεν (ποη Ἐλευσῖνι) ἀϊοϊΓ αἱ ἡ βουλὴ ἡ ἐξ ᾿Αρείου πάγου, ἱερεὺς πυρφόρος 
ἐξ ἀκροπόλεως Ο. 1. Αἴΐ. ΠῚ 964. 1248. 1714 Ὁ. φαιδυντὴς Διὸς ἐκ Πείσης ΠΙ 
488. ἱερεὺς Νίκης ἐξ ἀχροπόλεως ΠῚ 6ὅ9. ὁ τῆς Βραυρωνόϑεν ἱερείας πατῆρ 
οι. ΠΙΘΝ, 45. δ οἵ. 405 6 ϑυρρίονίί 8. χατὰ ΒΡ. 



206 ΡαΓΒ ὉΓΙΟΓ. [18 

δῦχος μυστερίοις ἀπάρχεσϑαι τὸς “Ελλενας τὸ καίρπό κατὰ] [ τὰ 
πάτρια καὶ τὰν μανίτεῆαν τὲν ἐγ Δελφῦν. ἀναγράφσαντείς δὶὲ ἐμ] 
πιναχίοι τὸ μέτρον τὸ χαρπὸ τό τε παρὰ τὸν δεμάρχον κατὰ 
τὴν δίξ)μον ᾿έχκαστον καὶ τὸ παρὰ τῶν πόλεον χατὰ τὲν πόλιν 
“εχάσίτεν [ χ]αταϑέντον ἔν τε τῶι ᾿Ελευσινίοι ᾿Ελευσῖνι] χαὶ ἐν 

80 τὸι βολίευτ!ε  [ρ]οι. ἐπαγγέλλεν δὲ τὴν βολὴν καὶ τἔσι ἄλλεσι 
’ - ς -- “ ἐ Ἃ “ῳ 5. ὦ 

πόλεσιν [τ σι] ΕἸ λ]λενιχέσιν ἀπάσεσι ᾿ὁποι ἄν δοχέι αὐτέι δυ- 
. Κα Ὶ ,. {«ν» » », ἡ νατὸν ἔναι, λίέγονίτας μὲν κατὰ ᾿ἃ ᾿Αϑεναῖοι ἀπάρχονται χαὶ 

οἱ χσύμμαχοι, ἐχε[ίνο(!)ς] δὲ μὲ ἐπιτάττοντας, κελεύοντας δὲ ἀπάρ-- 
χεσϑαι ἐὰν βόλονται | [χἸατὰ τὰ πάτρια χαὶ τὲν μαντείαν τὲν ἐγ 

86 Δελφῶν. παραδέχεσϑαι δ καὶ παρὰ τούτον τῶν πόλεον ἐάν τις 
9 ’ Ἁ ς Ἁ ᾿ 3 [4 4 32 Υ' λ; «ἷ ’ 

ἀπάγει τὸς “ιεροποιὸς χαϊτὰ ταὐτά. ϑύεν δὲ ἀπὸ μὲν τὸ πελάνοϑ 
χαϑότι ἂν Εὐμολπίδαι ἐ[σεϊγέϊσονταιϑ, τριττοίαν δὲ βόαρ- 

10 ’ - Θθ - ἐε έ 3 Ἁ “« θῦ ὶ αῳ 

χον᾽Ὁ0 χρυσόχερον τοῖν Θεοῖν εκχαϊτέρ[α]. [ἀπὸ τὸν χριθὸν καὶ τὸν 
πυρὸν καὶ τῶι Τριπτολέμοι καὶ τῶι Θε[δι καὶ τέι Θεᾶι 11 χαὶ τῦι 

40 Εὐβόλοι “ιερεῖον 12 ᾿εχάστοι τέλεον, καὶ [|τέι ᾿Αϑεναίαι βὸῦν χρυ- 
σόχερον᾽ τὰς δὲ ἄλλας χριϑὰς καὶ πυρὸς ἀπίοδομένος τὸς “τερο- 
ποιὸς μετὰ τῆς βολὲς ἀναϑέματα ἀνατιϑέν]αι τοῖν Θεοῖν πίολε[σ]α-- 

1 Τοιρίυτῃ αὐοὰ ΕἸοΘυδίπα δγαΐ ἰρϑυ συοαχαθ ΕἸουϑδίπίαπι νοοδῦΐ 5011{ 1 

Ε, ΑΥὙΙΒ[1418 ἰθδίϊπλοηΐο (ΧΙΧ Ρῥ. 421 Ὀίηἀ.) ΘΟΙΏΡΓΟΡΘΙΟ ϑίυάοί; δἱ οογίθ ἐν τῷ 

Ἐξλευσινίῳ Ἐλευσῖνι Ὠ64ὺθ 16 ἢδααθ οτηηίηο υϑαυϑι βου ρίυτα δῖ. ΟἼΔΓΘ 60]- 
ἰαίο (. 1. Αἴ . ΠῚ, ὅ στῆσαι τὴν μὲν ἐν Ἐλευσινίῳ τῷ ὑπὸ [τῇ πόλει, --- --- τὴν 
δὲ ἐν ᾿Ελευσεῖνι ἐν τῷ ἱερῷ πρὸ τοῦ βουλευτηρίου Ἰαρίοἰά86 ἱπουγία ἀπαγάγῃ νοοῦτα 
8360468 ρογιηυίαίδ5 ἰπμάϊσο, οὐτὴ ἱποίάθτο ἀοθυθνὶί ἔν τε τῷ ᾿Εἰλευσινίῳ (ΠΘΙΏΡΘ 
τῷ ὑπὸ τῇ πόλει) καὶ ᾿Β λευσῖνι ἐν τῷ βουλευτηρίῳ. ΡΙΔη6 βοιηΐηυτη ΘΥΓΓΟΓΪΒ 
ΘΧΘΙΏΡΙ 2 8068 1411, 16, 47. 8 Ῥγδοβίδη 88: 8 Ῥ8Γ5 ἰγυτηθηί,, 4186 8ἃ Το]Ϊ- 

480 βΒθοθγπορϑίαν αἵ ἰπὰθ ρμ]δοθηίδθ ἀϑὶβ βδουρ ἢσαγθηίαῦ; 4870 ϑϑπηγτίο δρυὰ 

ΗΠατγροογαίίοηθιη Υ. πέλανος (Μοίποκο Εν. ἀοῃ. Π ἢ. 878. ΚΟΟΚΊΊ Ρ. 798) 
ἄθο8 πέλανον νοσδγθ Πηχὶξ οδάθπὶ αῦ86 ἀρυὰ Βουιίηθ8 ἄλφιτα ἀϊοογοηίαγ. Ρ]6- 
ΓΆΌαῸΘ ἰρβδη) ρ] δοθηίδπ δίρηἰ οδί νοοδθυϊατι (πέμματά τινα τοῖς ϑεοῖς γινόμενα 
ἐκ τοῦ ἀφαιρεϑέντος σίτου ἐκ τῆς ἅλω ΗδτροοΥ.). Ε. 9 αδης(8 ἀδογθίο ; Ὠδ1 
ἴὰ8 ἐξηγήσεως δα ἰοίατῃ ρροηίθηι ρου πϑί, οἰϑὶ σοηϑί αἰ ὃχ θᾶ τηδρίϑίγαίιβ 
χυϊάδηχ ουἱὰ8 ΒοΟ δϑί ργοργίατη οἰβοίατη (ἐξηγητὴς ἐξ Εὐμολπιδῶν Ο. 1. Αἰ. 
ΠΙ| 793). 40 τριττόα βόαρχος Ὁ. 1. Αἴδ. 1 δ; 1 ὅ88 γοοίθ Ε΄. τριττοί[α], Ὠοη 

τριττόα οιηθηἀδηάππι αἰχὶῖί. Ουδ οχ ἰογωδ ἰδοὶθ ὀχρι δ  ΟΟγγαρίθ᾽ 86 

τριττύα οἱ τριττὺς χιϑο ἀρυὰ ᾿οχίσοργαρηο8 δαηΐ; βἰσπί ἤοαί βδογι βοίατω ἰγίατη 

γί οἰἰπηγατα, χυδῦυϊα ῥγίτηδ θῸ5 δϑί. 86 ἃ οᾶυθ σοηδιηᾶδβ οὑτῃ ἈΟΙΩΒΏΟΓΌΣΩ 

βαογοίδυτγ 8; Ὠἷς οογίθ ΡθΟ8, 8.ῖθ8, ὨἰγΟῸΒ ἰη 66 ροπαὶ νἱάθηίαν, αυΐδ χρυ-- 

δόχερων ὨΘΟΘΒΒΑΙΟ δὰ οἸηηΐδ γί δηΐτηδὶῖα ΓΘ Γ[Γ. 441. (6, Ι΄. Αἰ. 1Π|, 

1409 χοσμητὴς ἐφήβων ἱερεὺς Θεοῦ καὶ Θεᾶς Εἰρηναῖος) Παιανιεύς. 8564 αυἱ- 

δῖ πὶ ἀδὶ βἰπὺ ΟὈΒΟυΓΌΙΩ. 44 ἷ. 6. οΥὐϑθιῃ. 
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μένος “ἄττ᾽ ἂν τῶι δέμοι τῶι ᾿Αϑεναίον δοχἔ ι, χαὶ ἐπιγράφεν τοῖς 
ἀναϑέμασιν, ᾿ότι ἀπὸ τὸ καρπῦ τές ἀπαρχἕϊς ἀνεϑέϑε 18, χαὶ 

45 Βλλένον τὸν ἀπαρχόμενον " [τοῖξς δὲ ταῦτα ποιῦσι [ πολλὰ ἀγαϑὰ 
ἔναι χαὶ εὐχαρπίαν χαὶ πολυκαρπίαν [᾿ οἴζτινες ἂν | [μὲ ἀδιχῦσι 
᾿Αϑεναίος μεδὲ τὲν πόλιν τὲν ᾿Αϑεναίον μεδὲ τὸ Θεό. 

[Λάμπον1 εἶπε" τὰ μὲν ἄλλα χαϑάπερ αι χσυγίγ)ραφαὶ τᾶς 
ἀπαρχές τὸ | καρπὸ τοῖν ϑεοῖν, τὰς δὲ χσυνγραφὰς χαὶ τὸ φσέ- 
φισμα τόδε ἀναγίραφσάτο “ο γραμματεὺς “ο τῆς βολὲς ἐν στέλαιν 

ὅ0 δυοῖν λιϑίναιψν καὶ χκαταϑέτο τὲν μὲν ᾿Ελευσῖνι ἐν τὸι “ιερῦι, 
τὲν δὲ ᾿ετέραν [ἐ]μ πόλει" “ον δὲ πολεταὶ ἀπομισϑοσάντον τὸ 
στέλα, οι δὲ χολίαχρέται δόντον τὸ ἀργύριον᾽ ταῦτα μὲν πε- 
[οἱ τές ἀπαρχές τὸ χκαρί[πὸ τ]οῖν Θεοῖν ἀναγράφσαι ἐς τὸ στέλζα), 

δ μένα δὲ ἐξ: ἐμβάλλεν -“ Εκατονβ|αιῦνα 16 τὸν νέον ἄρχοντα 8. τὸν 
᾿ δὅ δὲ βασιλέα ᾿ ορίσαι τὰ “ιερὰ τὰ ἐν τ|ῦ}} Πελαργικῦι 11, καὶ τὸ 

λοιπὸν μὲ ἐν ιδρύεσϑαι βομὸς ἐν τῶι Πελαϊργιχῦι ἄνευ τῆς βο- 
λὲς χαὶ τὸ δέμο. μεδὲ τὸς λίϑος τέμνεν ἐκ τὸ [Π]᾿ελαργιχο μεδὲ 
γέν ἐχσάγεν μεδὲ λίϑος18, ἐὰν δέ τις παραβαίνει τὶ ξδούτον τι, 
ἀποτινέτο πενταχοσίας δραχμάς ̓  ἐςαγγελλέτο δὲ “[ο] βασιλεὺς 

48 Εἰαβιηοαϊΐ ἀοηΔΙΙΪ ἱπιρογαίογατῃ ΒΟτηδηοΡυ τα δϑίαίο ἀθαϊοαι 8818 βϑουναία 

οδί (. 1. Αὔἴ(. ΠΙ, 86 Οἱ Πανέλληνες ἀρίσταν (1. 6. ἃ τ  5ΐδτὴ ΒΕ.) καρποῦ ἀπαρχῆς. 
ΝδΙῺ 816 ἰὴ ἰαρίἀθ 6586 οοηῆνιηδί Ἐ. 44 Ποπηο Ὠοί8 Θχ ροϑίϊβ οοχηϊοίβ 

(Αγιϑβί. ἂν. ὅ241. 988. β08οϊ. ΝᾺ. 8388. Ραο. 4084, ἘΕὌΡΟΪ 5 11 Ρ᾿. δ4δ Μοΐη. 

ΙΡ. 888 Κοοκ). Ουΐ ουμῃὴ ἂρυὰ Επρο]ΐη οὐξηγητὴς αὐυάϊαΐ, δἀτηοάυτη ρῥτγοθᾶ- 
ὈΠ|18 θδϑῖ ϑαυρρίϊ οοῃἰθοίαγα, θύσῃ πυϑόχρηστον ἐξηγητήν ((. 1. Αἰΐ. ΠῚ 444. 
684) ἔι1888ὅ. Οὐδῆθ οἷυ8. ὈΥΣΠΔΥΪ88 [586 ρᾶγίθϑ ἰῃ βυδάθηάο, σχυϊᾷ 6χ οΓδ- 

Οοὐ]ὸ ὨοΙρΐοο (Υ. ὅ) Αἰ ΒΘΏΪΘη5608 ἀθοθγηθγθηΐ, ΘΟηΒΘὨΘΏΘΌΙΩ 68. 1ὅ Νοη 

ἀἰ68 αἰϊχυοί ἰμύθγοδὶ δὶ ἤοσ ΤΏΘη86, 504 ἰοίθτῃ 8] 6 ΓΌΓΩ τηθηβοῦὶ Ηδοδίοιη-- 

θδθοηδ, οοηίγα Βουοαγίαμῃ τηοηπθγυηΐ ἱ.. οἱ 5. 1ὰ ὁχ θοάθιῃ ογδοῦ] ὨοΙρμἱοὶ 

ΓΟΒΡΟΏ80Ο ἰδοίυμμῃ οϑύ, δὴ 8] 6 118 οᾶυ88 οββοί, ΟΡ δυΐο ροί βϑίσηυ τ ἀ6-- 

οΥΘίο Γ68 80 γϑ]ίαυο οἰ 58 Δα ΘηΐοΟ 8] 6 58:18 8 γον, Ῥγορίον ΡυΓΠΙΟΓΌΙΩ 

θῶρι ἰὰ ἰυδ8:886 Αρο] ποῖ Ὀοὶρῃίοαμη οοηΐϊθοὶ [,. 46 Αγοδοῃίὶ θρο- 
ὨΥΏ.Ο ποροί τη ἰπίογοδί δηϊ τηϑηδδίυτῃ ἔιι 880 ίησ αἰδοίη; θοάοζῃ ρουί- 

οί χατ᾽ ἄρχοντα- κατὰ ϑεὸν ἰῃ ἀυρ!ίοἱ τηθηβίαχα 86 ἀϊθγαγα ποίαϊομο ((. . 
Αἴδ. 11. 408. 438, 487. 4714). 41 ϑ8ὶς βογι δἰυν οἰίδιη δρυὰ Αγὶβδί. αν. 8832, 

δὶ ἰοοο ροδίδο ἀθίογίδιη Ποιμί 18 οι ρυϊαρδηΐ, οἱ ἰῃ οοαΐσο 1,ϑυγοη 8η0 

Τῆῦσ. Π{| 17. Οαυμὰ ἢδθο ΄υοχῃθ (ν. ποΐ. 1) ΑΡο 8 ὈΘΙΡἷοὶ ἰυ888 ΡΓ86- 

αἷρί δρραγϑδαῖ, ἀχροτελεύτιον πὰ φαοά ΤὨυογάϊ 68. αἴονγί (τὸ Πελαργιχὸν ἀρ-- 
γὸν ἄμεινον) ἰῇ Θ0 ΟΥ̓ΔΟΌΪΟ [α͵886 νἱάθίανγ, αυοὰ πο ἰοἱϊ Ρ]ΘὈἰβοῖο 8ΏΒΔΙΩ 
ἀράϊί. Ε. 48 ΡὈΡο]]. ΥΠΠ, 104 οὗτοι παρεφύλαττον μή τις ἐντὸς τοῦ Πελασ- 

γικοῦ χείρει ἢ κατὰ πλέον ἐξορύττει, χαὶ τῷ ἄρχοντι παρεδίδοσαν. 1υοΐδη. Ρί86. 
41 ἢ ποὺ τοὺς λίϑους ἁλιεύσειν διέγνωχας ἐχ τοῦ Πελασγιχοῦ ; Ε. 
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60 ἐς τὲν βολέν. περὲ δὲ τὸ ἐλαίο τές ἀπαρχῆς 19 χουγγράφίρας Λάμ- 
πὸν ἐπιδειχσάτο τῆι βολέι ἐπὶ τῆς ἐνάτες πρυτανείας, ᾿ ε δὲ βολὲ 
ἐς τὸν δέμον ἐχσενεγχέτο ἐπάναγχες. 

49 υβί δι οηθη) ογίϑτη αἰγατη ργαθοθρίυμῃ ἀοὶ ὨοΙρμἰοὶ ϑδηημ δὰ οἰθῦσῃ 

Ρογ ογϑὲ ΠΟ Π6 σοπίθοϊ( Ε. ; χυϑι υἱ ἀϊδουίοτγοί, [ϑιηροηί Ὀγορίου ἰὉΓ18 880 

Βοϊθη(ϑιη δὲ ὑϑῦτη (ηοί. 44) Ἰηδηάδίυγ. 

14 Ταθυ]α τπϑυτηογὶβ 8], ΟΡ Βίβοργαρμα (Α ἰῃ ἰγοηίθ, Β ἰῃ 
Ραγίθ ροβίϊοδ) 486 χυοπάδιῃ οἰβοίθδί ἰδθυ]δηὰ ΒΌΡΘΓΙΟΓΘμ ἃΓ86 

ἴῃ 60616581018 υἱοὶ Χαρβάτι ἱπίο᾽ Ηγτηοίίαμα οἱ Ῥοηίθ]ϊοῦτη τηοηί68 
511; ἀοίπάθ Ραγιβίοϑ γδη 8] ἰἴῃ πηυβθαπῃ ρα] σαῃ. Α ὁχ Βουγ- 

Το Ὠἰ 56 6615 64. ΒοΘΟΚᾺ (Ε. 1. α. 76, οί {{ πὰ πὶ Ἀδηραρό Απηί. 
Η6]1]. 1Ἵ418. ΒοΟΘΟΚῊ ϑίδα βῃδυβηῃδιίαηα ἀοΥ ΑἰΒθηοΡ 1] ρΡ. ὅ6 5864. 

ΚιτοΙΒΟΗ͂ (. 1. Αἰ. 1 82. ἘΓΌΒΏΘΓ 1,68 ἸΠΒΟΓΙΡΟ]0η58 ἀγθοααθ5 αα 
Μυβέθ ἀὰ Ιμοὐντα Ρ. 98 ἢ. 47. (ΕΟἷ. ᾳυδὲ ἀὁ {{{]0 Θχροβυθγυηί 

α. Ηδγιάδηη ἅδον Βύοκῃς Βομδηάϊυηρ ἀθὺ αΡΙθ ἢ βοῦθῃ Ἰπβοἢγ (6 

Ρ. 68. 920 564.ᾳᾳβ. ΜΝ. Η. Ε. Μοῖοῦ ἂρυὰ ϑυπάθῃ Ρ. 4023. 17|. 

ΚιγοΒΠοΙ δον αἰ ὕτκυπμαθ ἀθν ϑοῃδίζιηθ βίο ἀθὺ ΔΠάΘΓῺ Οὐ(ίοΓ 
ΑΡΠ8η4]. ἀοὺ Καὶ. Ακδά, χὰ Βουη 1864 ρΡ. 8 54ᾳ. [,ὅβοβοκθ 
6 εἰ{}185 αἰΐχαοί Αἰἰ1οῖ5 αᾳυδοδίίϊομοβ Ηἰδϑίογίοδθ 1876 ρΡ. 1 544. 

ΚΙΓΟΒΠΟΙ͂ ΖῈΓ Οδϑοιίοηῃίθ ἀ465 Αἰμϑηἰβοθθη ϑϑαίββομδίζοβ, Α- 

Β8η4]. ἀον Κρ]. Ακδά. τὰὄ Βουὶη 1876 ρ. 231] 5ᾳᾳ. 

Α. 

[Ε)δοχσεν τἔι βολέι καὶ τὸι δέμοι, Κεχροπὶς ἐπρυτάνευε, Μνε- 
σίϑεος ἐϊγραμμάτευε, Εὐπείϑες ἐπεστάτε" Καλλίας εἶπε ἀπο- 
δῦναι τοῖς ϑεοῖς | [τἰὰ χρέματα τὰ ὀφελόμενα, ἐπειδὲ τῆι ᾿Α4ϑε-- 

{π||6γ86 νΟΙρβαγθ8 Αἰἰΐσαθ ἰῃοίϑδθ στοιχηδόν. --- ΡαΓ 8 Δί ὁ86 ἀθογϑίυ 
ΒᾺ Πηθπὶ δηηΐ ραῦϊο δηΐθ ἀρχαιρεσίας δοίη ἀγρυϊί ν. 44. ΕἼΣΩ ΥΘΓῸ 8ῃ- 
πὶ ΔΙἰΘγτη ΟἸγΙρΙ δα 8 δ] οαἱα8 ἔυΐ886 ἰμἀθ οοἸ οαογαηΐ Β. Κὶ,, χυοὰ ἰδη 
ΘΤΑΥ͂ΘΒ τηυίδίϊο 68 ἰῃ δαπλἰηἰδίγα 00:6 ῬΘΟυΠΙΔΓΌΠ. 5ΔΟΓΘΓΌΙΏ σΟὨϑΟΠίϑη 

δἱΕ 80 πονὸ αυδαάτίοπηΐο Ρϑῃδίμθηϑίοο ἰηἰζί τη οϑρίϑ806. Ὀοογοίσση Β Ῥδ0}]0 

ῬΡοϑί, ἰηἰίΐο ἰδῖὴ ἰογίϊο ΟἸγυρί 8 8ΠΠ0 τοβϑίυμη οδέ, δὴ ἢΐς αὐυθοϑίουοβ 

ὨΟΥΪ ἰδ ἰῇ ΤΩΌΠΘΙΘ δϑυηΐ. Ου08 ΔΏΏΟΒ ΟΠ) ΒΟΘΟΚ Ια (δἰδδϑίβῃ, 1 ἢ. ὅ87 84.) 

ΟἹ. 90, 9 (449]8 ἃ. Ογ.) οἱ 90,8 (4487 ἃ. ΟὨτ.) 6880 Βίδ[υἱβδοῖ, ΚιγοΒ ΒΟ ἔυ8 
ἀθτηοηδίγανϊ, οχ οἷἰ8 4.80 Β ἀ6 ροϑῃηᾶθῃα β οἱ ΠΟΥ αΪ8 ΓΟ. 880 Υ]8 ρΓ80- 

οἱρίαπίαγ, ἰηίἰο ἰδ θυ ]αγῦτα γα! οητπὶ 486 οχίδηί, ἱ. 6. Οἱ. 86, 8 (484,8 
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ναίαι τὰ τρισχίλια τάλαντ[α] : ἀνενένεγχται ἐς πόλιν, ᾿ὰ ἐφσέ-- 
ὅ φιστο, νομίσματος ᾿εμεδαπῦ. ἀποδιδόναι δὲ ἀπὸ τὸν χρεμάτον 
ὰ ἐς ἀπόδοσίν ἐστιν τοῖς ϑεοῖς ἐφσεφισμ[ένα, τά τε παρὰ τοῖς 
Ἑλλενοταμίαις ὄντα νῦν 2 χαὶ τἄλλα ἀ ἐστι τούτον | [τὸν χρε-- 
μάτον, χαὶ τὰ ἐχ τῆς δεχάτες ἐπειδὰν πραϑέι8. λογισάσϑον δὲ 
[ον λιογισταὶ “οι τριάχοντα 4 “οἰπερ νῦν τὰ ὀφελόμενα τοῖς 
ϑεοῖς ἀχρ[ιβο]ς, συναγογές δὲ τὌλλογιστον ε βολὲ αὐτοχράτορ ὅ 

10 ἔστο. ἀποδόντον [|[δὲ τ]ὰ χρέματα “οἱ πρυτάνες μετὰ τῆς βολές 
χαὶ ἐχσαλειφόντον ἐπει[δὰν] ἀποδᾶσιν, ζετέσαντες τά τε πινά- 
χια χαὶ τὰ γραμματεῖα καὶ ἐάμ πο ἄλ]λοϑι ἔν γεγραμμένα. ἀπο- 
φαινόντον δὲ τὰ γεγραμμένα “οἱ τε “τερ[ξς χ]αὶ “οὐ “τεροποιοὶ 
χαὶ εἴ τις ἄλλος οἶδεν. ταμίας δὲ ἀποχυαμεύε[ν τούτον τὸν χρε- 

16 μάτον “ὅταμ περ τὰς ἄλλας ἀρχάς, καϑάπερ τὸς τὸν ᾿ι{ερὸ]ν τὸν 
τὲς ᾿Αϑεναίας 1. “ οὗτοι δὲ ταμιευόντον ἐμ πόλει ἐν τῦι ὀπισϑ[ο- 
δόμοι τὰ τὸν ϑεῦν χρέματα “ὅσα δυνατὸν καὶ όσιον, καὶ συνα-- 

ἃ. 6Βγ.) αυἰΐχιᾷρ γοοθηϊίοτα ρ᾽θἰβοίίΐαδ Ὠοὴ 6886. ἴδ ὃΧχ ογαΐηθ αυο ἰγδάϊ- 

[10η658 ἰῃ (8 00}}8 βυρογβιδυ8 (ἃ. 1. ΑἴΔ. 1 417 544ᾳ.) ἀἰδβροβίίϑθ βιηΐ, οο]- 

Ιοσὶζ 688 080 δῆη0 86, 8 Ῥγοροηὶ οοθρίδβ 6886, αυοα 8'η6 αἀυθίο [δοίη 6886 

ΟΧ ἢοο ἀδογοίο, ἰάθοααο 80 ποθι 86, 3 Α, ἰηϊίίο 86, 8 Β ᾿ἰαδίι 6886 8(8- 

(αἰΐ; χαδη βοηϊθηἰίϑτη ἀθίηάθ σοηίγα 1,ϑομοκίαμτη ἀϑα00 δὰ 84, 8 (4494 ἃ. 

ΟΒγ.) ἀθογϑία γϑιηονθηΐίθιῃ ΕΥμ  βϑἰ 18 δυρι τ θη18 ἀοίθηα! ἴῃ Θοτατηθηἰαί, 006 

δηηὶ 1876. Αἱ ἰαρίαϊ ἱποῖβα 6580 ὩὨΟἢ ροβ86 δῃίθ ἃ. Ο]. 90, 4 (4901 6, ἢγ.) 

ῬΓΟΡίρου ἀδίϊνοβ ἰῇ -αιἰς ὀχουηίοβ οἱ σὺν ρῥΓῸ ξὺν Θοηϑίδηίον βογὶρίαμῃ. (Κ. 4864 

Ῥ. 936 88ᾳαᾳἄ.) 4 Ηἰἶδ8. ἰῃ δογαῦίι τα ἄθϑθ, ὁχ 4αὕο τηυΐαδ βυπηρβογαΐ οἰνὶ 85, τθ]8-- 

118 τηαχίτηδῖη σῦϑηι υησύδηι ἴῃ ἃγοθ ἔαΐ580 γοίογίὶ Τῆυο. Π, 18 δυγὶ δία ΔΡΘΘΏΪ 

βίη βυτηγϑτη, Πουδῖὴ τη! υτὴ βορίἱησοηίογαχμα ἰδἰϑηίοσαῃ, οἤἴδοίδπλ 6886 

Ι,.. οοῃϊοὶξ ργορδηίθ Κ. ϑοὰ δὰ ϑβϑυιτηδ οὖ β8οῦδθ Μίηθγνδθ οἷ ρ] 1686 ρο- 

Ῥυ} Αἰ μϑηϊθηϑίαμη ρϑοπηΐδθ οοηἰ θη (ηοί, 45). 4 ῬΡοσαηΐδθ ὁχ ἰγὶδυ- 

[15 ἰῃ δογαγίαμχ οὐἱ- 6] Θποίδηγῖδθ ργδοϑυηί {Π1δίδθ. 8 Ργδϑαάΐϊβ ρορυ]ὶ 

ΑἰΒοηἰθηβίαμα Βοιηϊηΐ 5 Ὀγίνϑιβ θα οοπάϊοίοηθ ἰοσϑία ἰαΐ880 Υυἱάθηίαν υἱ 

ἀθοίμηδηη οἰν ϑίϊ βοϊνθγθηΐ, χαδ6 αἱ ρΙογδαῦθ οἰυβαγοάϊ γϑοίρϑ]α ἰοοδὈ8- 

(ὉΓ. 4 4151, οἵπερ νῦν δαάϊϊιγ, π6 ἰὰ ποροίϊμη ἰοίαμη δυὺ Θχ ρᾶγίθ 
Βυοοθββογίδαβ το χαδηΐ: δὰ ΔΠΏΟ ἴδῃ δὰ οχίξιτη υϑγρθηΐθ ὅ860 ἀθογθία 

Βυηί. ὅ [μσοαΐ βοηδίαϊ Ἰορίϑίαθβ σου δᾶ γο βἰη6 ἀδογοίο ρορυϊ}. ἀηάοο. 

1, 16 ψηφισαμένης δὲ τῆς βουλῆς (ἦν γὰρ αὐτοχράτωρ) ᾧχοντο ἐπ᾽ αὐτὸν Με- 
γαράδε. 6 οἵ. 184, 7 Ουδοβίογοϑ Μίπουνδο ἄϑθοθστῃ ογϑηΐ χαοίϑ 8 ΒοΥίθ 
δίῃρα!}} οχ βἰηρη 8 ἰγἱ θα 5 ογϑϑίὶ δία οχ 8018 χυϊάθπλ ρϑῃίδοοβίοτηθα Δ} 18 

(Βοϑοκὴ ϑίβαίβῃ. 1 ῃ. 941 844.); χυοά φαοπίθτμα πἰο καϑάπερ Θοἰΐδτη ΠΌΓΩΘΙΌΙΩ 
ῬΑΥΘΙ ἰηάϊοαΐ, ἀθοθῖὼ ῥγίταο γοϊχαογαμη ἀθογυτη χαϑθϑίογοβ οοηϑί ας ! δ8ηί. 

Αἱ ὅπηο 87, 4 (449,8 ἃ. (Βγ.) ἰη ἰγδάϊξέίομυπι ἰδρα]ὰ ((. 1. Αἴ . 1 494) τηΐ- 

ΟΡ υἰαυθ ποιιΐηυτη ὨΘΙΘΓΌβ, δὰΐ αυΐηαυθ δὺΐ 86χ δαί βϑρίθιω, ρογβοῦὶρ- 

(5 ἔυϊ!, οσυΐϊὰ8 Γοΐ οαυ8ἃ ἰδαίοί. Καὶ. 



80 ΑΓΒ ῬΓΙΟΥ. [44 

’ ἤ Ἁ ’ -. 2 ’ 

γοιγόνίτον καὶ συγχλειόντον τὰς ϑύρας τὸ ὀπισϑοδόμο χαὶ συσ-- 
σεμαινόσϑο᾽ν τοῖς τὸν τές ᾿Αϑεναίας ταμίαις. παρὰ δὲ τὸν νῦν 
ταμιῶν καὶ τὸν ἐπιστατὸν χαὶ τὸν ᾿ιεροποιῶν τὸν ἐν τοῖς ̓ τεροῖς, 

20᾽ οἱ νῦν διαχερίζοσίιΐϊν, ἀπαριϑμεσάσθον χαὶ ἀποστεσάσϑον τὰ 
-“ ’ “4 ς 

χρέματα ἐναντίον τές βολζξ]ς ἐμ πόλει, καὶ παραδεχσάσϑον “οἱ 
ταμίαι οι λαχόντες παρὰ τῶν νῦν | ἀρχόντον καὶ ἐν στέλει ἀνα-- 
γραφσάντων (μ)ιᾶιδ ἅπαντα χαϑ᾽ ἐχαστόν τε | τὸν ϑεὸν τὰ χρέ-- 
ματα ᾿οπόσα ἐστὶν εχάστοι καὶ συμπάντον χεφάλαιο᾽ν, χορὶς τό 

25 τε ἀργύριον καὶ το χρυσίον. καὶ τὸ λοιπὸν ἀναγραφόντον [κι αἰεὶ 
ταμίαι ἐς στέλεν καὶ λόγον διδόντον τὸν τε ὄντον χρεμάτον | χαὶ 
τῶν προσιόντον τοῖς ϑεοῖς καὶ ἐάν τι ἀϊπ]αναλίσχεται χατὰ τὸν 
ἐϊνιαυτὸν, πρὸς τὸς λογιστάς, καὶ εὐθύνας διδόντον. καὶ ἐχ Παν- 
αϑεναίζον ἐς Παναϑέναια τὸλ λόγον διδόντον, χαϑάπερ οἱ τὰ 
“« Ἵ ’ Ἁ ᾿ “- Ἃ 3 7 

τές ᾿Αϑεναίας τ[α]μιεύοντες. τὰς δὲ στέλας, ἐν αἷς ἂν ἀναγράφσοσι 
ϑοτὰ χρέματα τὰ ιερ[ά, ϑέϊντον ἐμ πόλει “οι ταμίαι. ἐπειδὰν δὲ 

3 Ύ » »" ᾿ ᾿ ’, ᾿ ᾿Ν 
ἀποδεδομένα ἐι τοῖς ϑεοῖς [τὰ χρίέματα, ἐς τὸ νεόριον καὶ τὰ 
τείχε τοῖς περίῦσι χρέἔσϑαι χρέμασίιν - -- 

Β. 
Ἁ 

-- τ- τ -- ε---------ς--ς------. νὸν νον ννινιν,;͵ ἵνα χαὶ τὰς 
Νίκας τὰς χρ]υσ)ᾶς 9 χαὶ τὰ πίομπεῖα... ..... ΝΞ ΈΕΕ ᾿ 
ἐπεὶ παντελῦς [. ... τὰ] ὀφελόμενα [νῦν] ἀπίεδόϑε τέι ϑεῦ!ι ἐμ, 
πόλει] χατὰ τὰ ἐφσεφιζσμένα.] διφενα τές Παλλαΐδος....... 

5}. .. καϑισἸτάμενα χαὶ ἐπι[σχευασ]ϑέϊσεται διὰ π΄... .. ... 
ΝΠ ΝΝ Ι...τνν νον νἱ έκαστα .ἷε δὲ... «0 ται καὶ ἐπι- 
σχευαί..... ΝΞ 1. ..ὖς τὸν ἐϊπιστατὸν τὸν πλ.... .. 
ἄλλος ταμίαις δὲ... .....Ὁ [.«0ὐνννῳς λα τῶν ἀρ- 
χιτεχ[τόνον ̓  ἀϊλλ᾽ οἴσπερ τὸν πεὸ.......“. «Ὁ. {Ὁ ον ων 
ενν λε χρέματα τὸν... .. Ἶατον “πος ἄριστζα!9.. ,.. .... ΄. 

8 διαι Εουγηηοηΐ, ΕΤΟΘΏΏΘΙ, ΙΑ! Ἀδηρδθό. [μ]ιᾶι ΚΙΓΟΒΠΟΗ͂,, φυοα δρίϊ5 οϑἱ 

ααδιὴ Ἀδηρδθόϊ [ἰδίαι, αἱ ἰδοοδὴ ἀ6 οἷβ αυδθ ΟἹ δοδυγϑτη ἰ᾿ἰΐθιη ἰη(6 Ὁ 

Βοθοκβίυτῃ οἱ Ἠθγιηϑηηυτη Θχοϊΐανογαηί (δίχαια πάντα 1. ΒΕΚΚΟΡ, δίχα ἅπαντα 

ἨΘΥΙΏΔΏ). 9. ϑιΡΡροιηθηίυμῃ ΒΟΘΟΚΏὨΪ γϑίϊληαἱ οἰδὶ οἱ ἤθη νοῦ φυοα ΕΤΟΘΒη6- 

ΓᾺΒ ΙΘβΘΓΘ 8:0 υἱϑι8 οϑί Νι..........ὅ χρας. ΟἸηηπΐηο ν. 4---Ὕ’ἴ0 αυδθ ἰῃ ᾿αρίἀθ 
αἰ Π 1 Πἰπὰ ἰθοΐα 80 ρΓῸΡΘ ονδηϊὰα θ886 Υυἱάθηϊαγ, οχ ΕΓΟΘΠΠΟΥΪ ΔΡΟΘΤΆΡΒΟ, 

ῬΙΘη ἰβϑἰ πο 11οὁ φυϊάδτῃ οἱ χυδηίΐίαπῃ ἰυάϊοατγὶ ᾿ἰοοί δοσυγαί ϑϑίτηο, οχργοϑϑὶ, δίϑβὶ 

ἀ6 γοϑ θη 5 5 νουβῖριι8 ὰηΟ συΌ4π6 ἀοβρογυδηάυτῃ 68[; ὨΟΠη0}1]8 ΕΓΟΘΕ- 

ΠΟΡΐ ΒΌρΡΡΙοτηθηΐα αἱ ταϊη8 ἃρία δὰΐ ηἰταΐβ ἱποϑυίδ ΒΡΓΟΥΪ. 40 ὅπος ἄριστίά 
τε χαὶ χάλλισίιτα χοσμεϑ)έσεται ᾿ε ἀχίρόπολις] καὶ ἐπισχευασϑέϊζσεται τὰ πομπεῖα 



4.4] Ι, ὕβαιο δὰ ἤπθϑιῃ 06}}} ΡΟ] οΡομ θϑ18οὶ. 91 

10[- «τον ον ἔσεται ε ἄλλ[ε. .... .] καὶ ἐπισχευασϑέ- 
[σεται τὰ πομπίεῖα " τοῖς δὶὲ ἄλλοις χρέμασίιν παρ]ὰ1 τῆς ᾿4ϑε-- 
ναίας, τοῖς τε νῦν ὅσιν ἐμ πόλει κα]ὶ ᾿ ἀττ᾽ ἂν τὸ λοζιπὸν ἀν]α- 
φέρεται, μὲ χρἔσίϑαι μεδὲ ἀπαναϊλίσχεν ἀϊπ’ αὐτὸν ἐς ἄλλο [τι, 
υεδὲ] ἐς ταῦτα ᾿υπὲρ μυρίας δραχμὰς [δῦναι χελ)εύεν, ἐάν τι 

45 δέε[ι. ἐς ἄλλ]ο δὲ μεδὲν χρέσϑαζι τοῖς χρέμασϊιν, ἐὰν μὲ τὶὲν 
ἄδειαν φσεφίσεται ο] δέμος ἐάνπερ᾽ ε [ἐκχλεσία ἔι πίερὶ τές ἐσφο}- 
ρᾶς:12, ἐὰν δέ τις [εἴπει ἔξ] ἐπιφσεφίσει, μὲ ἐϊφσεφισμένες | πο 18 τὲς 
ἀδείας, χρέσϑαι τοῖς χρέμ]ασιν τοῖς] τές ᾿Αϑεϊναίας, ἐνεχέσ!ϑο 
τοῖς αὐ]τοῖς ᾿οἴςπερ ἐὰϊν... .] φέρεν 14 -εἴπει ὃ ἐπιφσεφίσει. ἐκ 
δὲ τὸν φόρο]ν1ὅ κατατιϑέναι χίατὰ τὸν ἐνιαυτὸν τὰ ᾿εχαΐστοτε γε- 

20 νόμενα παρὰ τ]οῖς ταμίασι τὸν [τὲς ᾿Αϑ]εναίας τὸς ᾿λλενοίϊταμίας. 
ἐπειίδὰν δὲ ἐκ τὸν διαχοσίον τα[λάντοϊν, ᾿ὰ ἐς ἀπόδοσιν ἐφίσέ- 
φισται “ο δίξμος 16 τοῖς] ἄλλοις ϑεοῖς, ἀϊποδοϑίξει τὰ ὀφελόμενα, 
τα[μιευέσϑο τὰ | μὲν τὲς ᾿Αϑεϊναίας χρέματα [ἐν τῦι!] ἐπὶ δεχσιὰ τὸ 
ὑπιοίϑοδέμο, τὰ δὲ τὸν ἄλλον ϑ)εῦν ἐν τῦι ἐπ᾽ ἀρ[ιστερΊ]ά. 

“δ[οπόσα δὲ τὸν χρεμάτον τὸν [ τερῦ]ν ἄστατά ἐστιν ὃ ἀνάριϑμα, ταῦτα 
ἀριϑμέσα]. νῦν μετὰ τὸν τίεττάρίον ἀρχῦν, “αἱ ἐδίδοσαν ἀεὶ 17 τὸν 

-᾿ 

ΚΙΡΟΒΒΟΗ͂,, δρ ϊβϑίτηθ χυϊάθιῃη δὰ βϑηϊθηζϑιη; 86ἃ οὔτ οἷ8 συδθ ΕΥΟΘΒΏΘΙ ἰ6- 

οἷν, 860 ΟΠ Πἰδγὶ Δ0}}0 ᾿οαο Ροβϑαηί. 44 τοῖς ΒοΘοκι, δρίί 8 Ρ6Υ 86, 

8Βθ0α α ἰῃ Ἰἰαρίαθ 6586 ἰθϑϑίδί ΕΓΟΘΒΠΘΓ. 44 ΒΌρΡρΡΙοΥἑ ἤθη δῖηθ αὐ] αίϊοηθ. 

Αἱ ΚΙγοβμοίηϊί βαρρ!θηηθηΐαπι χαίϑα]πίεϊρ [ἐαν ἐ΄] σχέφσις ἐι περὶ ἐςφ]ορᾶς ΕΓΟΘΕ- 
πογὶ Ἰϑοίίομθ γοίπίδίαν, ΒΟΘΟΚὨΪ γὙ ΡῸ ἐάνπερ ἑ [ἐχχλεσία γίνεται ἐπ᾿ ἀγ)ορᾶς 
ὨΟΏ ὕη0 ὨοΟΙΐΠ6 ἀἰδρ᾽ίοοί,. [ρ86 Βοθοκῃίὶυβ δσοηϊθοοτγαῖ (πὶ ἀθηυτῃ, ουτ ἀ6 

(τἱθαίο οἰν θα ἱτηροηθηᾶο ἀθ]δογαίίο ϑϑϑϑί, ᾿ἰοἰ τα [1556 ἄδειαν ἀ6 Ῥαουηΐδ- 

ΤΌΙΩ ΒΘΟΓΑΓΌΙΩ 88 ΟΧΙΓΔΟΓἑ ΠΡΟ ΓΟΩΔΓΘ, Π6 Ρορυΐϊυ8 δὰ ἰηνίἀϊοϑυτῃ {Π1πὰ 

νοοῖ] ἀδβοθηάθγθ οοβθγθίαγ. 48 δίο Κ. ἐϊπεφσεφισμένες] ΒΟΘΟΚῺ σΟΠΙΤΆ 
δβύυγ ΒΟΥ ΟἢΪ8. 44, ἐαϊν τι ἐς)ρέρεν Κὶ. ἐαϊν τις ὀϊφέ(λο)ν νἱοΙ]Θη ἰ58ίτ6 ΒοΘΟΚὮ; 

δοοϑάϊί φυοὰ οογίο τῷ δημοσίῳ δἀάοπάυμῃ [αἰ(. Νοαὺὰθ {᾿|πἃ ἣ ἐπιψηφίσῃ 
Βΐϊος ϑϑηϊθηςΐδο δρίθιη 68. 4ὅ Ηυοσουδϑαᾳαὰθ ἀθ βδουὶβ Μίηογνδο ρϑουηϊ β 

ἀἰοοραίυγ; ἰγϑδηβίιαῦ δὰ ΡῈ ὈΪ] 16 85 ΡοΟρυΪ: Αἰμθηϊθηβίαση, αα80 αὖ ἴῃ ορίβ- 

[μβοάο!ο ἀδρομδηΐαν, ἀθᾶὰθ ουϑίοἀϊα ἰχΐδ0, πῖσ ργδθοίρίαγ. Αἱ 68 τὸ ἰῇ 

ἀοιηϊηϊυτη ἀθ86 θη ἰγϑηβθυηΐ, 56ἃ ρυ ]σ86 τηϑηθηΐ; 4876 Ὠοη ἃ φυδοϑίογ ιι8 

Μίπογνδο δα  ηἰβίγ [Ὁ 80ἃ Δ ΠΟΙ ΘΠ οἰδιη 8 οἱ ϑϑηδίι χαϊησοηίοττα, οαΐὰ8 

Ῥγυγίϑηστῃ δορί βίδίθθ θὰ ἀθ οϑιιϑὰ οἶδνθβ ορ βϑίμοαοτηϊ μαρϑὶ. Κιγοῃῃοβ' 4876 

Ρ. 88. 416 Αὐυἱ 510 οὐπὴ Κ. αυΐ χρέματα οὐπὰ ΕΓΟΘΒΏΘΓΟ (ἐψήφισται ρϑβ5ῖν6 
υἱὲ Α 4, ἐψήφιστο) βΒαρρΙοπάυτη 68ὲ; Βοθοκῃ!! ΒΌρΡΡΙ]θπιθηίατη βρδί τη ΠΟ 6Χ- 

ῬΙοί. 47 ἀεὶ δα. ΚΙΓΡΟΒΒΟΗ͂, ᾳυΐαὰ 8}1{6Γ (γίαπη ΠΣ ΘΓΘΓΌΙΩ βραιῖα νϑουᾶ [μ8- 
Ὠογθηΐ. Νϑάιθ ἘγΟΘΏΠΘΡΙ τὸν λόγον τὸν ἐκ Παναϑηναίων ἐς Παναϑήναια, αυο 
Βυΐς ἱησοϊητηοᾶο τηραθεὶ βίυθαθρθαί, ἰογγὶ ροίοθϑί. Νοῦ ἰρσι Ρ Ῥγοχί πὶ ταοᾶο 



39 ῬΑΥΒ ογΐοῦ. [δὅ-- 

λόγον ἐχ Παν)αϑεναίον ἐς Παϊναϑέναια, ᾿οπόσα μὲγ χρυσᾶ 
ἐστιν ὃ ᾿οπόσα ἀργυρᾶ] ὃ ὑ(π)άρίγυρα, στέζσαντας.. .. .] 

ᾳυαδανίθηηὶ αυδοβίοσοϑ, βοα οὔμῦθϑ χυϊοαηαιθ βυρογβείίοϑβ βυηῖ, μυΐϊο ἠθροίο 

ἰῃίογθϑϑο ἱυθθϑηίυγ. ὦ. 1864. Ρ. 40. 

1ὅ Εχ Ἰδρίαἀϊδυβ ἰὴ «υϊθυβ β8οχδρϑϑίπιὰθ ὁ (γἱδυ 8 Μίπογνδο 
οοηϑοορδίϑθ ρϑγβϑουί ρίδθ βυπύ ργ 8 ΘΟ ϑύ ἃΠΠ05 ΄αϊηαθοΐῃλ ρ᾿Γ]-- 

Ιὴ08, ἰΐα υἱ φυϊηϊ! ἀθδίτωΐ δηηὶ Γδίϊομθϑ, 4085 Πὶο ΘΧΡΓΪΓΪ Πλ08, 

Ια ΓΒ βἰηἰβίγὶ ἰηβτηθπ ἰοδυτα ἰθηθδηΐ. 1,018 ἰῃ τη} 88 ρδγίϊου- 
1845 ἰγυοίῃβ, 4086 οὐ Ρ]ΘΓΆΘΑ4ῸΘ 5106} [πὸ ἰδ ἃ Ῥι((Κὶ, ἈΔη- 

Βα ί, Βοθροκῆϊο ἃ] }|δαὰθ ϑχοθρίϑθ θϑϑθηΐ, Ὀγίηυ8 ὈΥΙβΒ ἰἤυ τη 
ΘΟΓΌΠῚ ΟΓΐΠΘΙ γοϑυϊαϊν ΚοΘΪ νυ Ὀγκυπάθη πὰ {Ππ|ουϑ μη σθη 
ΤῸ (φβομ οί 4685 46}156}-Δύ ΒΟ θη Βυηα 68. Βογο]ηὶ 4869 τ. 
544. Ροϑύὺ θυ δαϊαΐ Κιγομ ΒΟ ἃ. 1. Αἰὐ. 1 340. 

ΓΕ πὶὶ τῆς πέμπτες καὶ ὃ- 
εχά[τ]ες ἀρχές: “ἔι Σοσί- 
στρία τ]ος Υβάδες ἐγραρμ- 
μά[τευεῖ,....Ἰύλος8ὃ Ἐλεὺύ - 

ὅ [σ]ίξζνιος 1 [Ελλ]ενοταμία- 
[ς ἐν]... [Ἰ]ονιχ[ὸς] φόρος 

[λιἰογαΐαγα νοϊραγὶβ Αἰ σα; νογϑαῦπη 1-6. 96. 44. 64. ᾿Π{{6γ89 ΓΘ] χαὶδ 
Ιη810Γ68. 4 Μαρἰδβίγαϊι8 ΐο ϑβί Ἰορίβϑίϑγιτῃ (οἱ λογισταὶ οἱ τριάχοντα ἢ. 44, 
8), 4αἱὶ οοταρυίαθδηΐ ϑοχαβθδίμηδβ ἐγ θυ ογαμα (μνᾶ ἀπὸ τοῦ ταλάντου ἢ. 49, 
ἡ. 6.1. ΑἰΓ.1, 996. 84ὅ. 846) Μίποτναθ ΘΟ, ΒΘοσδ ἢ 88. Ρυϊηστη ΔΗΘΠΌΙΠ 

ΟἹ]. 84, 8 ((δᾷ ἃ. ΟΒΓ.) 0886 ΟΧ ἢ. 49 δΔρραῦθί; 40 8η0 ϑούδγί πὶ δβοοίοίδ- 

ι.85 Ασα Ὠθ]ο Αἰμϑηδϑ ἰγϑηβὶδίυτη ἰάθοααθ ἴὰτὰ ῥγϊμθστη Μίηθγνδθ βοχᾶρθ-- 

ϑίιὴ ΟΠΘΥΓὶ οοθρίδϑ 6886 νἱάδγσυπὶ Η. ϑαὰρρο Νδοβγίομίθη υο ἀογ Οὔ Πρ ῸΓ 

6085. ἃ. ὙΥΙΒθθΏβοῆ. 4865 ρ. ὅ οἱ ΚΟΘὮΪΕΡ Ρ᾿. 4108, γιυδίγα ΟΒ]οαχυθηί θυ 

8118. Ηυϊυβ ἰαϊίαν Ο{]}} Δηη0}8 ΟἹ]. 85, 4 (440 ἃ. ΟἢγΓ.) οϑί. 4 Τουίο 820 

(ὦ. 1. Αἰξ. 1, 498) Δίοίτ]ιμος ἐγραμίμάτευε] τοῖς τριάκοντα βογίρίαμη 65, 
8 [Αἰσχ)ύλος Βαυὰ ᾿πργο Δ ὈΠ ον Βοθοκμίαβ ϑίδϑδίβῃ. ΠΡ. 476 Ἰζοῆθηβ Αϑϑοῦγ- 
Ια ροθίδῃῃ ἰγαρίουτ ἰίθιῃ ΕἸθαϑἰΐαπι [Ὁ856. 4. ῬΡΪηΟΙρὶβ. ΘΟ] Ομ Π6116-- 

ὨΟϊΔΙΑΙΔΓΆΙΩ ὨΟΙΏΘΩ ΔΒΟΓΙ δἰ ἱπὰθ 80 80 (θγίΐο ἀθοΐο (4484 ἃ. 6 γ.), 

ἰοἰΐι8. ΟΟἸ]ΘοΙ πουγηΐπα ἰπὰθ ἃ ἀυοάοίγροβίμαο (4347 ἃ. (ἢγ.). Εἴ. ΚοΟΘΒΪΟΡ 

Ρ. 107. ὅ Θαϊησυθ ῥγου ηοίδγυμη, οἰδὶ ἰρ880 αυϊάθηλθ τ]ΐο δηϊ( ᾳυΐογοϑ 

[1856 νἱἀθηίυν (ΚἰγοΒὨοΗ͂ Ἠογδθ ΧΙ ῥ. 1 544.) ἰδηθῃ ἰῇ αἰϑροῃθηα 8 80χ8- 

Βοϑἰ Γαι Ἰδίθγου ἶ8δ 0}}Δ Γαΐϊΐο ΒαρθίαΓ δηΐθ δῃηηῦα ποηυτῃ (0]. 88, 8, 

446 ἃ. (ἢγ.), ἰρ88Δ γι) Ὠοιμΐηϑ ἰηάθ ἃ ἀμποάθοϊμηΐ ἀθιλθ) δηηὶ ἰϑθυϊα 

(ΟἹ. 84, 3, 448 ἃ. Ο(Ἶγ.) ἰῃβογι υηίαν. 
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Η Αἰραῖοι ΠΕΕΕΙΙ Διοσιρῖται 
Η Λεβέδιοι Π1Π}] Διοσιρῖται ἐπιφο(ρᾶς) 

Η Νισύριοιϑ ΠΕΕΙΕῚ] ᾿Αστυρενοὶ Μυσοί 
10[ῈῃῈ Τέιιοι ΠΠ1] ᾿Αστυρενοὶ ἐπιφο(ρᾶς) 
ΗΗ Φοκαιίς] 1 Μιλέσιοι 

(ΔἸΠΕῚΠΠ ᾿Ελαιέα Η Μυέσσιοι 
[ΔΊΠΕΤΙΠ Γρυν[εἸές Η [Πυγελὲς 
-πππτ-- Κολι(οἸφόνιοι ΠΗ Ἐϊφέϊσιοι 

1ὅ---π- τ ς-- [Οἰναῖοι ἐχς Ιχάρο ΔΙΠΕΙΠΠΠΙ [᾿Ισίνδ]ιοι 
-- - --- [ΚλαζοἸμένιοι ΠΉΗ [Ερυϑραῖοι) 
--- -- -ἰ - [θερμαϊοιέχς]] [χ]άρο ΔΙΠΕ[ΓΠΠΠΙ Βουϑεεξ) 
---τ-ς-- [Μυρυναῖοι παρίὰ Κα.) 5 ᾿Π π-πηπππ- 
---τ- --- [Μυϊ]ριναῖοι ἐπιφορᾶς ΚΓ" ΔΙΠΈ]Π}} Ποχεχίναῖοι) 

20 -------- -- - Κυμαῖοι ΕΠ Πτελεύζιοι) 
--τ-- -- - Κυμαῖοι ἐπιφορᾶᾳι ΕἸ} ᾿Ελαιόσιοι) 
[ΔΠΕ]Π] Πιταναῖοι 
ΠΠ1ΠΠ Πιταναῖοι ἐπιφορᾶς 
[(ΔΊΔΔΗΡΗΙ Νοτιὲς 

25 ΠΠΠΙ.Ό Νοτῶς ἐπιφορᾶς 

“Ελλεσπόντιος φίόρος]) 

" Ἁρπαγιανοί ΠΗ Δ ΔΔΕΡΕΙΠῚ [{πνέδιοι] 
ΠΕΡῚ Παλαιπερχόσιοι ΔΔΔΕΕΕΊΙ ΠΙαριανοί 
Γ Νεάπολις ἀπ ἢ Χ[ερρονεσῖται] 

᾿Αϑενῦν 
80 Δ ΔΔΕΡΕΙΙ! Νεάνδρεα ΔΠΕΙὋὉὉὋὉὋὦἜἔὃ -----ο----- 

ΗΗΗΠ. ᾿Αβυδενοί ΠΕΙΕΕ. πὲι::--ὸς---- 

ΔΙΈΕΊΠΗῚ Παισενί  πκβκ“------- - ὦ -----ο---- 

ΔΙΠΈΕΊΙΠΙ Περχόσοι  -----π-ππ π---ν----- 

ΠΕΡΕΙ Πρίαπε “-----τ-τ-πο -----α-- - 

85 ΔΙΠΕΙΠΙ Σεῖς. -κ-᾽-----ς--- -.------..-. 

ΠΙΗΗΗΗ λδχχαλχεδίόνιο] ----π-τ-πτοὋο ς» --απ-απςὉ- 

6 Ηδθϑο οἰν 8 ροβίθα ἰῇ ῥγονί ποΐδπλ ἰ 80] ΓΘ. ἰγϑ 888 δὲ (η. 418, 49), 

συΐ8 τοὶ δἰϊαὰ ϑχϑιηρίυμιμ ὩΟῺ οσίδγο τηοηὐυἱί ΚΟΘὮΪΟΡ ᾿. 18ὅ. 7 ἐπιφοραὶ 
ΠὮΟΟ 800 ὈΥΪΠ86 ΘΟΙΏΡΑΓΙΘΗΐ ἰη (Δ 00}}8; αὐ ΘΧ ΓΟ ΚΟΘὨΪΘΓῸΒ ἢ. 481 50}00 ἰῈΓΘ 

οΟἸΙορί!, ἀοίδοϊ,οηθ ϑϑιηϊογαμη Αἰμθηΐθηβ68 οοδοίοϑ 6880 ργϑοίον ἰθριἰ πὴ8 ἰγί-- 

μυίᾶ οἰΐδηη 4148 αυδϑάδιη οχίγδογαϊ ηδγΐα8 ρθη βίο 68 ἃ ρϑγίθ βοοίογυπι) οχίβθγο. 

ΜοιΟΓΔ11]6 θ8., Ὠ0]Π]ΊΔ οογίδεῃ οἱ βίδ  ]θη) γα οπθιὴ ἰηίον {τ θυίζογατῃ οἱ 

ἐπιφορῶν ϑυμηη)88 ἰηἰογοθάθγο. 

1 ΟΕ ΘΥΘτ, ΒΥ]οίθ. “ ΕῚ 



Ῥδγβ ῥυΐου. 

[ΔΙΠΕΠΠῚ Κιανοί -------- -τ-ττττ-ττ- 
ΔΙΈΠΠῚ Δαμίνιμτει-ὀἩἔ -----τ--ς- [ΑἸρταχίενοί] 

χῖταιι] 
ΔΙΡΊΙΠῚ Διδυμοτειχῖται --- --τ-- τος [ΚἸυζιυκενοί 

40 ἢ Δαίρίδανς “,------τ- π΄ πττττττ-- 
ΕΕΡΕΙΙ Δαρδανές ἐπι- ----- τ οὋ[οο “’τττττττ- τς 

φορᾶς 

ΔΙΠΕΙΠ Λαμπονεῖς ------ -πο ἷκἋἫττττττ-- 
ΕΠῚῚ Λαμπονεῖξ ἐ- ----- ποῖ -ἘὈ Ξξᾷβῥπτπττττττ 

πιφορᾶς 

Ἀπὸ θΘρά(ηκες φίόρος] 

45 ΔΙΠΈ[ΓΠΠΠΠ] Σχιάϑιοι ΡΕΛΔΠΕῚ ---- -τ-ς-ς- 
Η(Η] Ὀλύνϑιι [ἢ Μενδαῖοι] 
-πς--.-.-.- ᾿Δφυταῖοι 5 Νεοποίλῖται) 

-- - ὄπ - - -- Θραμβαῖοι ΠΕΕΕΙ͂Ι Σερμαῖοι 

-π- ------ “Αισόνιοι ΔΙΡΊΙΗΠῚ Σχάφοσιοι 
580ρ- -τ-πτ- πτςςτ- Ἀργίλιοι ΠΗ Ποτειδεᾶται 

-- -τπςπς- [Το]ροναῖοι ΔΔΙ͂ ἼΧχιοι 
--- ο-..-.-.---.-..--- -ο..-.'-.-...-- Στρεφσαῖοι 

-- -ς------ .--......... -------- - Θθάσιοι 

-- -------.-..οΘ.Θ.Θ.ὄ..- --.-......- [[Ἰαλέφσιοι 

55-- - -π-ς----.-.---...------ --ὕ....--.-.-- [Δ]{καιμπολῖταιι) 

----.----- .....-- .-.....---΄-- [Δς ἀπὸ τὸ Ἄϑο 

--------- -Ἔ..ο.ΘόΘ..ὄ-. -...-.-..:.- [ΑἸγάντιοι - 

-- τ ,ῶος--- ---.--.-- -- ------- ἰ[ΣΕρμυχες] ᾿ 
-------- ---.-.-.-..-.--.ο.Θ.Θ.ΘὈἩ --.....-.-.-. [Δ]ίκαια 

00 -- --τ- -τππ τς - - -α--- ΗΗΠΗ [Σ]αμοϑρᾶιχες 

-- -- ---- ---..--.- ΠΗ [Σ] γγιοι 

-πτ-τττ-ττ- τον νννννον ιΧ [Δἴδνιοι 
------- -- ννννον ται 

[Κ αρ)] κὃς φόρο ς] 
θδ- ----πςπς- -- - ᾿Αστυπαλαῖς [Π}ἔἰ᾿ ---- - ἶπ-π-------- 

----τ-- -᾿ἷ--- [Κ]νδυᾶς ΔΓ---- --π- -ς--- -- - 
---- ------ [Κ]αύνιοι Δ---- --πιππὸ--- 
---ο-.-.---- [Τε]λάνδριι ΔΑ ----- -- -- πς---.- 
---------- [Παμμανδὲς -- -τ--- --- -ὀ :--------- 

1, ---τ- -- -ππτςτς- [Κρος. --------- - ---------- 
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--τ-ττς---- [ΑἸἰδέιᾶτ!Ξ. «---- ποτ πππτο -τπ|ς---- -- 
-----τ- - -- - - Καρυανδὲς Ρ'Ι ΔΙΔΔΠΈΕΊΠ) [Μυλασῆς] 
---------- Καρπάϑο Ἀρ- ΔΙΓΕΊΙΠ] [Λεφσιμμιν]δες] 

χέσσεια 
"-- - ποτπ---- Καἰμμρὲς Η [Συα᾿γγελς 
---------- Κῦιοι Ρ' [Κα]ρες ὃν Τύ- 

ἴμνες ἄρχε!] 
-- ------- - [Κεϊδρίιἄτιαι ΗΒΒ Κααἰλ)ύδνιοι 
-- τ-τ-- τ-ςσ--- [.ν νον νννν ἔς ΔΠΕΊ ΗΠ Βαζρῃυλῶται 
ΒΙΗΠ] [Πεδιᾶς ἐκ Λίνδο! ΔΙΠΈῚΤΠΠ Παρπαριῦται 

80 ΔΓΕ ] Θ΄ ---πτς--τ- τς ΗΡΡΔΓΊΕΙ}}1}}] [{ΑἸλικαρνάσ- 
[σιοι] 

[ΔΙΔΔΙΕΈΕΕΕΙΙ)-- -τ τ πττττς -οπ-π-ος------ [Τε]ρμερὲς 
ΗΠΗΗ -- πς---- - - -------ο«-- [Πελεειᾶται] 

Νε[σιοτιχὸς φόρος] 

οι τττἝἕο[έΠἔἘἔἘἔἘΠΠή[{Ὺκρποπσ., ------.-... ο.-..--.Ἅ.ς-.ςο..ς.-.- 

88 [ΗἨ [ἌνδιΪ͵  ------ττςς- -ο-------- 
ΔΔΔΕΕΕΙΠ πτττττττοτς -αὸν--ὦ---- ---.-.---- 
ΗΒΗΗ --...... --....... -........ 
ΔΠΕ -ιτοτττοτ- -α-....--- -ο....--- - 
" [τὸ ------- -------α-- 

90[(Δ] ΠΕ} π--ιτπτπστττο -α--------- ---......- 
ἸἨΗῊἠἑ  π-ιτττοττ τ -ο--.....-. --.-....-.- 
Π [Ῥεναξ͵ -π -----τ- τσ -ττὦς-.--- 
[(ΔΊΔΙΔΕΡΕΙἢ -ττας-ς--- ----ς-ςς --αν-ονν-- 

16 Ηυπο ]Ιἀἰθγου] τὴ ἴῃ δ] ογ 5 Ἰαρίἀϊβ ρᾶγίθ δηίοα, δίαῃθ 

Ὦ16 αυϊάθτῃ ἰῃῆπηο Ἰοθὺ βοῦϊρίιμπι ἔαΐββθ, ἰάθοαθθ ἃῆποὸ ἀυοάον!- 
ΒΘ βίπηο {γα πη 6586 ἀθιηοηβίγανι ΚΙΓΟΒΒΟΗ͂ ΑΡΒΔΠαΙ ρθη 
ἀδν Κρ]. Ακδάθιἶθ ζὰ Βου]η 1870 ρ. 100 54ᾳ. (Κοϑι]ον ὕτκ. ἀπά 
πιο γβυμπσθη Ρ. 48 δὰ ἃπηῦπῃη υἱβοϑί πη τη Δ] ΘΓ πὶ Γοί ] Γαΐ). 
Βα. Κἰγοθ θοῦ α. 1. Αἴ. 1 943. 

[Ἐπὶ τὲς ὀγδόες καὶ δεκάτες ἀρχξς!, “ἔι----Ἶχος 

[μἰϑγαίυγα Αἰἴσα ν  μαγί8 : ὈΓΪΟΓΘΒ. ἰγθ8 ΘΟ] 86 Ῥογίθγυῃί. 4 ΟἹ. 8ὅ, 

4 (487,8 ἃ. (ἢὮγ.). 

85 
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ἐκ Κεραμέον ᾿Επιχάρος | [ἐγραμμάτευε. ᾿Ελλενοτα- 
μίας ἕν ----ττς- μ]αχος Χαριδέμο Χσυπεταιόν. 

[Λαϊμπονειᾶς Νεοπολῖται Η Στόλιοι 
[Λαϊμπονειᾶς Μενδαίον Η[Η] Σίγγιοι 

δ[ἐπιφορᾶς ΗΗΗΓΈΕΒΕΊΙΙ Σπαρτόλῳοι] πόλες αὐταὶ 
[Ἀβμυδενοί -. [ΗῆἔΉΜΗ Μεϊν)δίαϊίοι φόρον ταχσάμεναι3 
[Δαϊσχύλειον Χ Μαρονῖτει ΠΕΡΕΕΙ! Αἰολῖται 
[ἐμ]Προποντίδι ΔΔΠ Ἴχιοι Ρ' Γαλαῖοι 
[Δαβρκυλειανοί ΗΗΗΗΒΙ͂ Σερμυλιές ΜΙ Μιλχόῤριοι; 

10[ἐπ]ιφορᾶς Η Σαναῖοι Η Ἂμ(όργιοι) 
[Καϊλχεδόνιοι ΠΕΈ[ΓΕΙ1] Σερμαῖι ΔΙΕΠΠΙ Κίάσιοι; 
[Καλχεδόνιοι ΔΙΓΕῚΠΠ1 Σχιάϑιι ΔΙΕΠΠΠΙ Καϊἰλλιπολῖ- 

ται] 

[ἐπιφορᾶς Η ες Στρεφσαῖοι ΔΔΙΗ Σαίρταῖοι) 
-ττ-τσττο -οςτς-- Νεοπολῖται ΔΗΕῚ ΠΠΙ ᾿Επεοχαρπά- 

ϑιοι) 

15 --τ-τ-τττ- --α|---π--- παρ᾽ ᾿Αντισάραν ΠΡ ΕἸ ᾿ἰΦαίρβέλιοι] 
---.....-. ....---- Θύσσιοι ΔΙΠΕΙΠΠῚ [Χεδρόλιοι) 
-οοος... -..-.-ὄ.ς Φεγέτιοι ΔΠΕΊΙΠῚ Πλεύϊμη]) 
--ονὉ-... ..--ο--- Αἰνεᾶται πόλες ἃς [οἱ] 

4 Βοροκηίυβ ϑίδδίβῃ. ΠΠ 644. ἀδ οἰν ἰδἰἱυ8 ἰπ 6] οχθγαΐ χυΐρυβ ἰὰ ρῥγίν!]θ- 
σἰατ δΌ Αἰμϑηίθηβὶθυ8 ἀδίυχῃ ογαΐ, αἱ 'ρ886 οοηδι ὰθγοηΐ χυδηίυπι ὑσὶ θα  ΡΘῃ- 

ἀδγθηῖ. ἀοηΐγα ΚΟΘΗΪΟΡ ὑ᾿. 487 ποῖ. 1 οἰν᾿(δ65 ἰη! 616 οἱῖ, αῦ8θ ΟΌΙΏ ἃ 66ῃ- 

ΒΟΥ ΡῸ8 βοηδίι 4:9 ΟΘηϑὶ δβϑϑηΐ, σϑὰ δὰ ἰυάϊόίυπη Βο]δϑιίσαπι ἀθίυ 88θηΐ 

δίχυθ ἰδὲ αἱ ταΐθοῦ ἰγ θυ βυμητηδ δὶ δὲ οοΟηδβύ  ΘΡΘΙΌΣ ἱπηροίγαβϑθηί. Αἱ ἰᾳγθ 

Πορϑβομοκίαβ ἀδ ({{0}18 Αἰ(1οἱ8 χυδοβίίομοβ Ὠἰβίοτίοδθ, Βομηδο 1876. ρ. 416 δὰ 

Βοροκῃϊ, βοηθηςίϑηὴ τγράϊΐ, αυΐα ᾿πογθα 116 θϑϑοὶ ρῸΓ ἰγἴδ ᾿υϑίγα ἰάθη ἄθιη 

Θδϑάρθιλ οἰν ἰδῖ68 οὐπη Αἰμϑηϊθηβίδυ5 46 ἰγἰθυϊογαμ τηδαηϊυἀΐηθ [δ] οἱίθῦ ἴῃ 

ἰιαάίοῖο οογίαββθ. [πίυγίδ ργουοοδν δὰ {{{- 89, ὅ. 6. Νάμα ἰμὶ τὸν δῆμον 8]- 

ἴ6ΓὉ αυοαὰθ ἰοοο 46 Αἰμϑηϊθηβϑία πη, πο Μοίμοηδθοῦ ἢ) ΡΟραΪο ἰη(6}]σοηάθ 

6586 ΘΟΓ ΒΒ: ΠΌΤ 68. 8 Ηοο «υϊὰ 5101 νϑὶ}} ποπάυχῃ 88{|8 ὀχριογαίυτη οϑί. 

ΚοΘΒΙΘγαΒ, αυυπ οχ Τιβϑιηθηΐ ρ]θ ἰβϑοῖϊΐο (ἀπάοο. 1, 88) σοηϑδίδί ἴῃ Ἰἰθρυτὰ 

Ἰαϊ'οθ οὐ. ργίναΐο ᾿ἰοαϊ886 δα βϑηῃδίι πη σοϑϑίϊομθια ἴθυσθ, ἰάθι ἰῃ 80- 

Οἰ8 σθηβθηα 8 ̓ ἰουΐ886 οοηϊοοὶξ; Ὠδρυ ἰρφί οἰν απ ὑΥἸ 6 Θχ ῥγίνδίο- 

Ραμ Ὠοπλϊηυ γοραί(οηΐθιι.5 οΘοηϑί ἰδ 6586. Ου8πὶ ἰπίοΓργθίδ ΘΙ ᾿οΘδομοκία8 

Ιανοίδοίανὶ( ϑοάθμῃλ δυσυπηθηΐο 46 4υὸ αϊχὶ πηοί. 4. ἴρ86 5 ρογϑυδϑὶί, ἰδιών-- 

τας ἱΠδῦυχ Οἰν δἰ Οἷγθ 8 6886, αὐἱ τἱ ρϑίγδ Ὑϑοιὶβϑ! ἢ ΟἼΘΓΟ ἸονθίυΓ, 

1118 πη ρθηϑὶ5 ἐγ δα ὉΓῸ θὰ ἀδθάθγίηί. Αἱ πϑαᾷὰθ ἢοσ νϑῦδᾶ 85 η 1 ἔσαγο ρο5- 

ϑαηΐ, ἤθαυὸ Αἰμοηϊθηβίυ πη ἰηίδγογαί, αἰγατὰ ἀθ Ὀγίναίδ 8ὴ ἀδ ρυθδ]ῖοα ρϑθοὺ- 

ηἷᾶ ἰ(ἰδυΐα ροηαθγθηίανρ. Νϑαᾳὺὰθ αἀυδίυμῃη 68., ρῥγίνδίοβ {108 Αἰπθηΐ θη 868 

(886. 
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---τ- τος - --οςςς.- [Πεπαρ[έϑιοι ἐἐδιῦται ἐνέ[γ]ρα - 
20--τ- τ τττον σοςςς.- -ο---..-- φσαν φόρον 

--τ-τττττ- --ς----Ὁ- [Ποτειδεᾶτα!] φέρενϑ 
---.-.... .-.--...- ...---- Δ Π}ίλορος 
---.-.-.-..-.-. -«-ο--ς- [Μεχυπερνα]οι ΠΈΡΕῚΙ! Κλεοναί 
-------- ......ὕ.οὕ.ς. [ἰΔεᾶς ἐχ τὸ ΔΔΠ Σίνος 

Ἄ]δο . 
25 -τ-ππππσπτ τος--ο- νος ςνοςς ΔΕΕΕΙ͂Ι Διαχρὲς 

-------- -------ὀ ---ὄ...--.-. ---...- ἀπὸ Χαλχι- 
δέοίν] 

--το-ς-- -οοοὖὦὕ.- --...-ο..ς ΠΕΡΕΡΙΙ Πίστασος 
----.... ςος-.ς. -.......- ΔΔΔ Σύμε 
------.- --... -ο-ο-.-.-ϑ.-..-. υαο. Τινδαῖοι 
80---τ-τ- τς -πιπ-ς--ς- [Σαμοϑρᾶνχες τπυαο. Κίϑας 

--.-....-.-- ....----- «-ω....-. Ε' Σμίλλα 
-------- «--..... ...«-οὕ... -.ο-.---- Γίγονος 
-------.-. -«οο--- Δήίκαια) υαο. ᾿Αἷἴσα 
--τος---- ς-οςςς.ς παϊρὰ Ἄβδεϊρα ΒΙ͂ Βύσβιχος 

88 --τ--ατ--- ΧΧΧ Θάσιοι] ΠΕΕΕΙΙ Ὄϑορος 
-ο---ς-ο.ςὄ ΡΙ Ἀσσείρῖτα]Ἤ ἄταχτος πόλις" 
----ς-.ὕ.- Ρ' Σχαβίλαϊοι [' Κυστίριοι 

4 Ηοο ηυβαυδιίῃ ἰηνθηΐϊ Ὁ ργδοίθῦ ἤσπο οἱ δηϊἰθοθάθῃ β δηηΐ Ἰαίθγ ου Ὁ ΠῚ 

Ο. 1. Αἰΐ. Π, 444, υνὶ ..... οἱ ἄταχτοι, Φαρβήλιοι ἄταχτοι, Μιλτώριοι ἄταχτοι 
οβδί. Βοθοκβίυβ ρ. 641 544. οἰν (δίθϑ ἰπίθ! ]θσ, χφυδθ ΟΘ 886 ΠΟῊ οβϑθηΐ 5608 

ΡΓῸ 800 δγθί(εϊο ἰγτἱθαΐα ρορθηά ίββοηῖ. Αὐ 8:6 ἤθη ἰη θ] οσθγθί αυϊὰ ἴῃ (6 Γ- 

Θϑβοί ἰῃίοῦ [88 οἵ αὐτὰς ταξαμένας. Οὐδ΄ῆἝο οαϑὺ ροίϊι8 860 πορὶοβοη(ία 688 
πῃ ΘΘΏΒ11 ΟΙηΐ8888 6586 ρᾳΐίο, αποὰ οὑπὶ δηἰπηϑανογϑαπὶ οϑϑοί, ἰῇ ῥγϑϑβθη δ 

ΒΌΡΘΙΙΟΥΒ ΘΘΏ 8115 ΒΌΠΠΏΔΙ ὈΘΗΏάΘΓΘ ἰυ.5886 Βηΐ. 

17 ΑἸογίυ5 Ἰαρ᾽ἀ15, ἴῃ 40 ΓΔΙΪΟη65 ΔΏΠΟΓΌΠῚ ἰη66 ἃ δθοχίο 
ἀθοῖίηο υϑ400 δὰ νἱμοβίτηι πη ἰθγίϊαπὶ δαΐ ΔΙ Ρ] 15 ἰποῖδαθ ογδηί, 
αοχίγὶ Ἰδίουὶ 8 ΒΌ ΠῚ Π)8 ΡΔΓΒ οοπί θέ ἤὰΠῸ ἃηηΐ ὉΠ θυ ϑῖτηϊ ΓΘΟΘ- 
Β1η. Ροϑύ β'ηρι}8Δ5 ρδγίοβ ἃ Ρι (κί, Ἀδηραθιὶ, Βοθοκῃΐο, Κορἢ- 
Ιογὸ ϑαϊίδϑ ομηηΐδ ϑαϊαϊὶ ρυϊηυβααθ δθίδίθῃ γοοῖθ ἀθβηϊνὶ Κίγοὶ- 
ΒοΙ͂ ΑΡΒδη ἀἸυηροη ἀθν Κρ]. ἀκδάθιηϊθ σὰ Βουη 1870 Ρ. 100 54. 
Βοροίϊν! Ιάθιη (ἃ. 1. Αἰἱ. 1 2344. 
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Ἐ πί|ίὶ τὲές μιᾶς δεύσες! εἰ-] 

κοσ[τἔς ἀρ χὲᾶ ς; “ἢ ι] 

Φιλέ[ταιρος 9. ε:0. ὃ-] 

ἔχτοΞῦξ . ον ν 

δέγραμ[μάτευε, ᾿ ἢ λ-] 

λενοτ[αμίας ἔν Δι -] 

ονύσιο ς «εν ν ς 

[Πωνικὸς φόρος ---τττ-ττττ- -ττ----------- 

---τ-σντν---Ὁ-- Καύνιοι [---τ- τ ττττττ -οττοτ-τ-ττ-- --ο 

10--τ-τ-τττς-ν- Τελάνδριο! [ΗΗ]Ρὄ}]ΔΔΙΔῚ [Τενέδιοι; 

-τ-ον----ςς- [Π]ασανδὲς [ΠΕΕΡΕΠ] [Δασχύλειον]) 

-τ-τσττττ-- [Καρβασ)υανδξϊίς] [ἐν Προποντίδι) 

[παρὰ Καϊόῆνονν] (ΔΊΔΔΕΕΈΤΙΠΠ] -ττττττττττ-- 

Δ--------- ---------- ΝΣ ΘΙ ΞΣ : 

1 ΠΡΕΕΙΕῚ] [Αὐλιᾷται [ἐπιφορᾶς] 

ΔΛΑΔΕΈΕΓ[ΓΕΙ] [Μαρ]αϑέσιι ΔΙΙΕΠΠῚ --τττττττστ-- 

ΔΙΠΕΊΙΗΠ [Μύγδιοι ΠΗ,  «-----------.-.ὕ-- 

ΠΗ [Ασκυπαλᾶς ἩὋὮὌΘὃὋὁοἜΠἘὈὃὃ-.ὃὃ.͵ ----τ-τ-τ-τ-ττο-- 

Χ [Λίψδιοι ΔΔ;)))ςοο ----ττνν---- - 

420. ΕΔΔΔΡ [Πξεδ]ιᾶς Η [Χερρονεσῖται) 

ΠΈΡΙ [ἐκ Λίνδ)ο [ἀπ᾿ ᾿Αγορᾶς] 
ΗΠΗ ΓΧερρονέϊσιοι ΜΚ [᾿Ἐλαιόσιοι 

[ΔΙΠΈΕΠΗ Πάρνιοι) ΔΔΔΕΗΓΕΙΙ --ττττΚ -πππτ--- 

[ΠΊΕ ΕΡῚ] Νίαχσιᾶται ΔΔΔΕΡΕΙΠ) -τ-ττττττττττ- 

28 ---α-τ-α---π---- ᾿Ι[σίνδ)οι [ΔΓΊΕΠ} [Λαμπονειξς] 

-τ-ττστσττνν-- Κ[ολοφἼόνιοι ΕΠ} Λίαμπονειῖξς ἐπι- 

φορᾶς] 

4 Αὐἱ πο ΥὙΘΓΒΌΠ ΓΘ] ἰαα8 Ἰοηρίογοιι ἴα 886, 8ὺ{ ἰηΒο]Θπ[ἰυ8 ἐπίὶ τῆς πρὸ 

τῆς εἰκοσ)τῆς ἀρχῆς βογίρίατη [(αἰ886 8(8ἰαἱ! ΚίγοὨ ΠΟΗ͂ Ρ. 108 84. ἘδΒί ΟἹ. 86, 1 

4865 8. Οἢγ.) 49 Βαυρρ)ονὶ. Φιλείμονίδες Εὐρ)]έκτο ΚίγΟΙΒΒΟΙ͂]. ]. 8.1ηἀ9 80 0]. 

8ὅ, 4 (4898 ἃ. ΟΡ.) ρῥγονϊποὶα Οδγίοα βυδ]αίδ οἱ οἰν  ἰδΐθ8 ᾿οηΐοδθ 8ϑοσρίδθ 
ϑυηΐ. δ] οτάο, χὰο Ῥγονϊῃοίδθ γΘΟΘΏΒΘΌΘΗΒΙΡ ἰτηχηπίαί8 (ϑηῖ68: [0 - 
Ὠΐοϑ, ΗΘ] οϑροηςίδοδ, ΤἈΓδοΐοδ, δ υίοδ, [Ὡ80]Δγὶ8, ροϑῖ: ΙΟὨ 108, 

[80] Γ͵8, ΗΘΙἸ]οβϑροηίΐδοδ, ΤὨγδοὶ 68). Τυμ ἰρίαγ 5οοϊοίδίθημ Ὀ6]}]1 

ϑϑιηΐδοὶ ἰυΓ} 18 ἰαοἰδοίαίδτη οθηδὰ μα ὶΐο ἄθησο ογάἀϊηδϑίδτη 6886 ἀθπιοηβίγαν 

ΠοοβοθοΘ ἀθ ἐἰ{1}}8 αἰ χαοί Αἰ οἷ8 χυδοβείοῃ 8 ἰϑίογίοδθ, Βοηπδο 4876. ρΡ. 11 

864. ΙΟπΐ088 Οδγίοδϑαθθ οἰν ίαί68 ἐσ πὸ ἰῃ ὑηδὰ ῥχουϊποίϑιῃ οοηϊποίδ8 6886 

χαΐα ἀοίθϑοϊίοηθ τυ] ογατα ρορυϊογατῃ, χαογαμι ραγίθιῃ τηοὰο τγυγβαβ πη ἀἰοίο- 

ηθ1ὴ Γοἀδοίδιῃ ἐγ αίογαιῃ ᾿ἰδίθγου δ ἃγραῦσηξ, υἰγᾶχὰθ ργονίηοία πηι ηπαίδα {ποΡὶΐ 

(Το. 1 416) ῬγΟΡΔὈΙ ον σοηϊθοὶ! ἰάθπ. 
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----....... -ο........-. Η ΠΠαριανοί] 

----..οὄὔὌὖς.-.... [Πελεᾶϊται ΗΗΗ ΠΙροκοννέσιοι) 

-ττσττττ-τ-- ---------- [ΔΊΔΔΙΡΕ ΗΕ] ---- -τ-τ- τ -α--- 
80 ----- το πτοο--- .....ὕὌ..--- [ΠΗΠΗ [Κυζικενοί] 

--οςς..-... «τνονς....ς --ΗΒΒ] ΓΟ Λαμφίσαχενοί) 
-----...... [Ἐλαιέα) ΧΙΗΉΗΗΗΔΔΔ Βδυζαϊνχιᾳ} 

[παρὰ Μύριναν ΔΙ Σελυμβριαϊίνοῖ 
--......... [θερμαῖγοι Θράιχιος φόρος 

8ὅ [ἐχς ᾿Ικάρ]» ΔΙΕΊΠΠ Γαλέφσιοι 
-----α----- [ΚἸαμζιρὲς] [ΔΙΠΕῚΗΗ Νεοπολῖταψι) 
-αοος...-....-..-. Χαλχεᾶται] παρ᾽ ᾿Αντισίαραν) 

[ΠΠΒΗΠΗῚΗ Κυμίαο!) -----τος-ς-- [Δἰϊνεᾶταιι! 
-ο-........ Τέψοι] --πτ----- - [Ὀλοφυϊχόγιοι) 

40----τος-ς--ς- ᾿Ιεἰλύσιοι) ΠΗ [ὐλύνϑιοι; 
[ΠῚ : Φαίσελῖται] Η [Μεχυπερναῖοι) 
---  οο--.-.-.ς-- Νισίύριοι) 5 Ν εοπίολῖται]} 

ΔΗ ᾿Ερυϑίραϊοι) Μενδαῇῆον) 

[Η]ἸΕῚ Ὶ] καὶ χ[συντελές]  ΔΓΙΕῚΠ}} Σχαφσαῖοι 
4 ἢ Μυριναῖοι] [Η] Θύσσιοι 

παρὰ [Κύμεν] [6 Ε]Γ Βεργαῖοι 
Η Οἰναϊίτοι) [ΔΠΈΠΠ}Ὶ Σχιάϑιοι 

[ἐϊχς [Ἱκάρ] ---------- Πεπαρέϑιοι 
------....- [ΚΊΈι οι} [ΔΠΕῚΠ]Π ἈἈργίλιοι 

50-----ο...... [ΚἸαλύϊδνι!)͵ π---- -τ-τς-- Δικαιοπολῖται) 
[ΔΔΔΊΡΓΕΈΕ ΤΠ ΠΙΠηιταίναῖοι) ᾿Ερετριὸν 
[ΠΠῚῸ [Π]ιτα[ναῖοι] [ΠΕΕΈ]ΕῚ] ΣΣερμαῖοι 

.« [ἐϊπιφίορᾶ)ωηἠ ------τ-τ-ς- [Διὲς ἐκ τὸ Ἄϑο 
᾿[ΔΊΔΔΕΈΓΕΙΙ] -τττοττττς --α-------- [Ἴχυρι 
5 ΒΕ]  πτ-ττττττττ -τ-τοττ---- [Σαμο]ϑρᾶιχες 

ἐξπιφορᾶς] [ΧΧΙΧ Θάσιοι 
-ο-ςςςος..- Π--------- ---------- Μαρονῖται 
-α-ος--...- 1----------- -"ς--------- Φεγέτιοι 

ὁ [ΗΠ)Η [ιοοβοῦοκθο Ρ. 14. ἢ. 4, αὐὔδ0 68,ὲ ἀπογαῃ) ἰδ] Θη οΟγ ΤῺ βοχϑρθϑὶ ἃ : 

ἰηϊο 8δοχ ἰδ]ϑηίδ ρορϑηάογυηίΐ ((. 1. Αἰ[. 1 426, 2348. 429) ἀοίηάθ 80 ΟἹ. 82, 

8 (480[49 ἃ. ΟΒγ.) (γα (1 480. 484. 487. 4838, 489); αυδθ ϑυπητὴ8 υἰγιιπὶ ἃ. 8ὅ, 

4 διηρ)ἰυ8 ἱπημηἰηυίϊδία 81} δὴ ργίβίϊηα 1118 γοϑιαΐα, νυἱχ αἀἰϊϊπἀϊοδγί ροίθγίί. 

δ ΒΌΡΡΙ. [ΟΟΒοῦκο Ρ. 48 ποί. 4. Λύχιοι καὶ συν(τελεῖς) (. 1. Αἰἰ. 1 484, Σερ- 
μυλιῆς καὶ συν(τελεῖς) 386 ο58[. ΕΥΥΓΓΑΟΙΒ ὙΘΓῸ 844] δοϊϑηΐ χαίηαυθ οἰνί[δ68 
ῬΓδοτηΐβ80 οὗτοι, ἀπ᾿ αὐτῶν. Ουἱ πο ξυντελῶν ποτηΐηθ σομργθμθηαΐ νἱἀθηίυν. 
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-----τ------ Μέλέσιοι; --ττ-τ---- --ὀ Αἰγάντιοι 
600{ΠῚΠἘΕ ᾿Ἐφίέσ] Σ :π-ττπτπσσος- Θραμβαῖοι 

-π-ποπττσο.- ---.--.-..- ------ὕ.-.--- “Αισόνιοι 
[Η ΒΊΔΙΠΕῚΠΠΙ Αλικαρίνασσξς] ------τ-ττ-τ- Ἀ{χ]άνϑίιοι) 
[Η] Λάτμι ἡ ὁᾳ Ἕἷ6 --ττττττς- Στρεφσαϊτοι] 
[Η] ᾿Ιασᾶς ΧΙ ᾿Αβδερϊται 

66 Η] Μαδναϊσὲς] ΧΙ Ποτειδεᾶίται] 
νεσιοτιχός ΔΔΓ Σχαβλαῖοι 

--τ στον -- Σερίφιοι Ρ' Ἀσσερῖται 
ΠΗ Χαλχιδὲϊ) ἨΗΗΓΊΕΡΕ 6 Σπαρτόλιοι 
[Η]ἸΗ ΠΗ Κεῖοι Η Σαναῖοι 

Π0[Η ΗἸΗ[Η] Τένιοι (Η)1 Σίγγιοι 
[ΠΗ Καὶ ΔΠΕΙΠΠ: Νάχσέοι] πόλες αὐταὶ 
------ας---- Μυχόνιοι ταχσάμεναι 
[ΠῚῊ Ἄνδριοι Ε [αλαῖοι 
[ΠΗ Σίφνιοι ΔΔΠ Σαρταῖοι 

16[ΔΊΔΠ Σύριοι Η ᾿Αμόργιοι 
-----ν....- Στυρᾶς ΔΙΠΈΡΊΙΠ ᾿Ετεοχαρπάϑιοι) 

.ΗΗ ᾿Ερετρεᾶς ἐχ Καρπαάϑο 
[ΔΙΠΕΙΗ Γρυνχῖς ΔΙΠΕΙΠ Κάσιοι 
Γ' Ῥεναιεξς ΠΕΡΕΙ͂Ι Αἰολῖται 

80[(ΔΊΔΔΕΕΕΙ! ᾿Αϑενῖται ΕΙ Μιλχόριοι 
[ΔΊΔΔΕΕΕΙΙ Διεξς ἀπό Κε- ΠΕΡΕΡΙ͂Ι Φαρβέλιοι 

ναῆο] 
[{Π] ᾿ἼἼ[ται] [ΔΙΠΕῚΗῚ Καλλιπολῖταψι 
ΠΗ Αἰἰγ]ινέται [ΔΕΙΠΠΠΠ Χεδρόλιοι 

------... --.-..-.... ς 

8 πόλες, “ἃς 

“οιἰδιῦται 
ἐνέγραφσαν 

φόρα φέρεν 
90 [ΠΕΡ ῚῚ Καλεϊοναῖοι) 

ΔΕΡΡΙΙ! Δίιαϊκρὲς 
[ἀπὸ] Χαλχιδέων] 

[Ελλεσπόντιος] ΔΔΔ [Σύμη] 
ΠΕΡΕΡΙῚΙ --τ---ς- 

ΔΔΠ [Σίνος] 
-“,“τοὐ........ὥ.Ἅ..ο.........ὦ..,... να... ὔὦΠᾺᾷϑΚϑ.΄. 

6 ΗΗΗΙΡΕΡΙ͂Ι!. 7111. 



48) 1. ὕδβᾳιθο δὰ βπϑιὴ ὑ6}}]} ῬΟΙ Οροπῃθβίϑοὶ. 41 

95 ΔΔΛΔΙΕΕΙ -ττ--ττττς- -“,ΆΑΔΔΕΡΕΙΙΠ] --τ----- 
ΠΗ Κ[αλχεδόνιοι) 
Χ ΠΙερίνϑιοι) 
ΔΙΠΈΕΙΠΙ Διδίυμοτειχῖται)Ἅ 
ΔΙΠΈΕΊΙΠ Δαυνιοτίειχῖται) 

100 Δαρδανες] 
ΠΡΕΙΠῚ ᾿Αζειξς 

ὑασ. 

18 Τάθυ]ὰ Ιᾶρ᾽α15 Ροϑηΐθ οὶ ἴῃ ἔγθ5 ρᾶγίθϑ ἰγδοίδ, ἰῃγθηΐα ἴῃ 

ἌΓΟΘ. Αηΐίοϑ ῬΔΓΒ θηο {{]Ὸὰ οοηίϊηθύ, 51:}|50ὙἹ Ἰαΐθυΐβ ῬΔΓΒ 

ΒΌΡΘΥΙΟΓ ἢ. ΦΙ, γοιᾳυαδθ ραγίθϑ βου! ρίαγα οαγθηΐ. (τ δίηρσυ]ᾶ 

[γἀριηθηίδ βοραγδίϊ τι θα] ἀ]βδθηΐ Ρι ΑΚὶ5, Ἀδησάαθό, ΒΟΘΟΚΙ, ῥγίτυβ 

οοπίπηχὶί οἱ ἄθῆυο ἃ 86 θχϑουῦρία οά. Κοϑῆ]οῦ Ὁ. ἃ. Ὀπίονβ. 

ῃ. ἰ0ὅ8ἃ. ΚΙΓΟΒΒΟΙ͂ Ὁ. 1. Αἰ. 1 957. 

[Ἐπὶ τῆς ὀγδόες καὶ εἰχοστές ἀρχξς 1, ἕι----- Ἰιπποὸς Φυλάσιος 
[ἐγραμμάτευε. “λλενοταμίαι ἔσαν ----- τ ]ὃ... οἷς ̓ ΑἸναγυράσιος, 

[---τ-τ-σστττττττ-- », ττττσττττττ-- ». ττττττς- Ὡς Σφέτ- 
[τιος, -----------ππςτσο---------------.-- ]ε.ικ. 

οίστοτος ο΄ 00 0ὕὕὕ 
[θραάτχιος] [Νεσιοτιχός] [Ἰονικχός] 

ΔΙΠΕῚ 1} -ττττττ -ο---- 5ξΞς.--οστττο -ὸς-- -τος- - 
ΔΙΕ[ΓΠΠ Σ--ττττ ποτ - -Ὃοὸ -ς-Ξ πτποττττ τὸς τῸῳὦ-Ὁ.ὲὄ- - 

ι0 ΠΠΗ [Αφυταῖοι) --τ-πτοοὌάέιηιΝνοἔοὌὈάΠιπς -τοτς- --τς [ΚαρΕ 
πάϑο 

ΓΗΗΗΠΗ Σχιοναῖοι,)͵ ---τ-ττ-ο 5Ο»5Ξᾷτ-τὸ-- [Ἀρχε)ρῖγαψι] 
ΠΗΗ Ἀχάνϑοι Ὦ΄Ὦὦὃ΄οὃὃὦ’ὃὦνὃ7ὕ»υὺνῊ.Σ ---ττῷὁ “-τ-.-- ------ 

[Π]ΉΗΗ Μενδαῖοι ----- - ΘὃΛΠΛωξΟ πτῖοττττ --------- οι 
--ττς- ΝΙε]οποίχῖ ΠΗ --τ-τ-- [παρὰ] Κύμεν 

ταί] 

15 [Μεν]δαίον ΔΠΡῚΠὀ  ἨὀἙ-----Ὁ- --τ-- [Μυέρ- 
σιοι 

[ΧΙΧΧ Θάσιοι ΗὉὸὉὸὉὸὖΘϑΘὈ0ἷ"ὔ΄Λ"΄ύΛΠ,;.-ποτὸς -οςπ ων... 

[ΔΔΙ Ἴχιοι ΗΗὉὉὉ -τὸοὐὦ ..--- -ο-.ο.ς 

{π|ογαϊανα Αἰ 68. 4 Απηῦὺμ δὺ{ ἀυοἀθίνγοοβἰπγαμα (0]. 88, 8. 4976 ἃ. 

Ογ.) δὰΐ υπάοιγοοβίπαυῃ (88, ὃ. 4366 ἃ. ΟἿΣ.) 6586 ἀθιμοηϑίγαν!! Κιγο ΠΟΙ͂. 
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« 

[ΔΠΕῈῚ}}} Νηεβπολῖται [Η] Σερίφιο) ---τ-ς τ-ττττς- 
πία]ρ᾽ Ἄντι- Η τς Νισύριο!) --τ-τ πττττς 

σάΐραν 
0[ΔΠῈ 1} [Γα]λέζφ]σιει Η Στυρᾶς -- - ἰΕλαιέα) 

-- τος [Διϊὲς ἐχς ΔΔΠ ΓΣὕριοι [πα]ρὰ[Μ])0- 
Ἄϑο [ρ].ν αν) 

---τ---- [Αγάντιι ΗΠΗ [ΘΕρίαοι ---- τ-τττ-- 
-----α- [Αἰνεᾶται ΗΔΔ..Ε- (ερ-τ-τ-τττ τ-ττ-ς -τ-τ-- 
------ [Θθύϊσσιοι Γ --ττττο ---α ---ς--- 

25[ΔΔΔΕΊΉΗΡ]) [Ολοϊφύχσοι Η΄ὁὁ ὀὋὁ.). --ττττ -ο-τ τ-οττς- 
----- - - Σαναῖοι --τ-- ττττ- τ - 
------α- Μαρονῖται [ΕἸλλεσπόντιο[] ---- -----ς 
--τ-ς-- Τοροναῖοι ΠΗ ΒΙ ΔΔΔΙΈΕΕ [Τ[ν]διοι)] ---- -τ-ττ-- 
---- -- [ΑἸβδερῖίτα]. ΠΙΗ]ΗΗ ΔΔΙΠΉΓΕΊΙ Κμί[ζικηνοῦ ---τ-τ -ατ---α- 

80---τ- τς [Σ]αμο]ϑρ[ᾶν- [Π]ΗΗ [Π]ροχζοννέ- 
Χ Ἐς] σι! ----- -τ-τς-- 

------ [Βεργ]αῖοι] .. ΔΔΔ -- [ΚἸαλίχεδό-- 
νι] ---- -τ-ος-- - 

--τ----ὦὦᾺἍἉἍὉυ----ς- ΔΔΙΔΕΕΕΙΠ ἰΑἰ[ρταχενοί] ---- -τος--- 
-͵ῳ... ----.- ΠΕ... παν. -....-....- 

---τ-- -οὸὔὔὃὁν -----α- Π ΓΑρπαγιανοί]----τ -πτττ-- 

8------  ὠσ-τ----- -Ὸπς--  ΠΠ -ος-τος- --ος-- ----- 

-τοο.ς ς-οὸ-ς ο--- --οος- ----- -ὄ--- ----.-. 

--τ---- ΠΙλεύμη]2 ----- ------ -το-- ----- - 

40----τς ᾿Αμοίργ]{ο}] -τ-τττ΄ ςΟῸΟῦὃὄᾷππτος- --τ-τ τ-τ τ τς 
[ΠΕ ΕῚ]Ὶ] ΑΑ[Ϊλῖται ---τ- 6ΘΡΟὅΛϑὍἩΟ πη ---ι-- -ος--α 

[πό]λε[ς, ᾿ἃς δι [ἰδιτα 6 ς Κ.. ---τ-τ-τ -|-- --ττςς 
[φόρο]ο[ν ἔϊτ[α]χίσαν φέρεν) ---τ-ττ --τ- -τοςς- 

--ςπ-ς-- Συμαῖοι!)͵ «------ς ------ 

45-τ-τττ- Δ[ιο[κ]ρἔς ----- - ΘὃῸὋὃ98ὃἃᾳἤΨς. -ττος- [Αἰδε πόϊλες 
ἀἸπὸ περυσίινο) 

Χαλχιζδέον] -----  ΟὋῸὋὃ ἔ--το-- [φόρο τὶὰ ὑ[φε- 
λόμενα ἀπέ - 

ἃ ϑυρρίονὶ! [οοϑοῃοκο Ὁ. 8. ὃ βίο ΚοΟΘΏΪΟΡ ; ΚιγοΒΠΟΙ Ϊ Βυρρ]θτηθη- 

ἰυμὰ [πόϊλες, [ἃς ἴοι | [ἰδιόῖται ἔπία]χίσαν] δραίϊ ται οπῖ 5 πιὰ Θοηνθηΐγο το- 

Ὠ8}} ΠΟΘ ΒΟ οκΚθ Ρ. 17 ῃοΐ. 1. 



- 
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στττττ Βυσβ)ίχε! “----- ---τ-- ἰδοσαν] 

νο[{] ᾿ 

--τ- τς Κίλειοναῇ ------ -----το ---- -τ-ὦὉ-- 

---- [Παϊρέανοη ---- ------ 
50[αίδε τῦ[ν] πόλεον αὐ- ------ ΧΙίερρομεσῖ- ---- -τ-ατς- - 

τὲϊν) ται] 

τὲν ἀπα[ρχὲν ἀπέγα-ὀ ------ ἀπ᾽ ᾿Αγο[ρᾶς] ---τ -τττ-ς 

γονϑ 

ΠΗΗ ΜΙε]θοναῖοι ------- ᾿Ελαζιόσιο!] ---- --τ-το- 

ΔΙΕΙΠΠΙ Αἰιμόνιοι 
Η Διχαιοπολῖται 

55 [[ΕἸρετρῶν 
φαο. 

4 ἢοο ρῥεϊν !ορίαπι Μοίπομδοὶβ συϊάθαι ΟἹ. 88, 1 (4487 ἃ. Οἢ.) οοησθϑ- 

ΒΌΠΑ 6586 ΒΟ} ὁχ [(ἰΐ. 83, 7. 80. 

10 Ἐγδοιηθηΐαμῃ θυ ]86 τηϑυιηοῦὶβ ΡΘη(θ] οἱ ἰγδοίαμη ἃ ρᾶγ-- 
{0015 5] ηϊ]δύγα οὐ που οσθ, ἱπνθηίαμῃ Αἰ ΘΗ Ϊ5 ἴῃ ἅγοο. Ἐαά. Κορϑη- 

160, Μομδίβθογιοηίθ ἀθν Κύηϊᾳ!. Ακδαάθιἶθ ζὰ Βου]ϊη 866ὅ ρ. 309 
84ᾳ6ᾳ. ὕγκυπάοη ὑπὰ Ππίθγβαομαησθη ἢ. 107 α. ὃ. ΚἰγοΒΒΟΗ͂ 

α. 1. Αὐὐ. 1 260. 

[6 8] ο ί. 

[Ἐπὶ τῆς βολές “ἕι........ πρῦτος ἐγρ]αμμάτευε, ἔρχε δὲ ᾿Ἀϑε- 
ναίοις ᾿Αριστίον 1, [[ λλενοταμίαι ἔσαν... .......ὐον ἔϑν, ᾿ Εδύ- 
λος Φιλαΐδες, Πραχσίβοίλις Παιαν[ιεύς, . «. «.....ὐὐννννον 

δ... , ον ννννν αἱρχίδες Κεφαλέϑεν, ᾿Εργαμένες ᾿Αχαρνεύς, [{[.. 
πα ΩΝ Ἰς, ᾿Δριστοχράτες Φαλερεύς, 
Ἀριστοτέλες [[... .«.. «0 ΝΞ. ΞΕ εἸὸς ἐγραμ- 
μάτευε, ἐπὶ τὲς τετάρτες καὶ τρ[ιαχοστές ἀρχές “οι τριάχοντα 2 
ἀπέφεναν τὲν ἀπαρχὲν τέι ϑεῦι, μνᾶν ἀπὸ τὸ ταλάντο]. 
---αὦ.. ᾿Ἔλαιξα πρὰ ΔΕΡΕΙΙ Τριποαί 

10 [Μ]ύριναν ΔΡΕΕΕΙΙ Σίνος 
--τ-ττς- [Κυ)μαῖοι ΔΠ Πράσσιλος 

ΤιϊᾺ]ὺ8 στοιχηδὸν Θχαγαίυβ ἰ|ἰογαίαγα Αἰἰοα νοὶ θατί. 4 ΟἹ. 89, 4 
(444[0 8. ΘΟ γ.). 4 οἵ. 151.2͵ 
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------ [Καγνιοι Δ Καμακαί 
--τ-τς--- ᾿ [Παϊ]σανδᾶς ΓῚΠΠῚ Σαρίταϊῖοι] 
--τττος [Καϊρβασυανδὲς Χ ---- ---τ------ ---- 

[παρὰ Καῦνον) 

ΙΪηῃ ἅν ϑυϑἃ ἰδριαἷ5 ρᾶγίθ: 

[πόλ]ες α (ὃ ε σ[τ]ρατίιᾶ]:ι 
μυισϑὸν ἐτέλεσανϑ 
ΠΗ Ἐιφαιστιές 
Η Ἴμβριοι 

ὅΠΕΡΕΙΙ ΝΜιυρνναῖοι 

8 γἱάθιηυβ οἰΐδι οχ ἰΐ5 ἐγ θα δ, αυδθ η6 ρογνθηργϑηΐ χυϊάθε Αἰ Θη88 ἰῇ 

ορ ϑίῃοάοιηυτα, 864 Πρ] θηοίδηχίδΡ τα ἰᾳ580 οχϑγοϊζυΐ ἐπ Ῥσορί παυΐβ ᾿οοἱ5. γ0Γ- 

58η| ἰῃ δβιίρθῃάϊυπη ἀδία ογδηΐ, γο]ρίοδβθ ἀθἂθ βοχϑρθβίτϑηη σΟηβθογδίϑῃ. 

αἴ. 441, 14. 19. 

20 Ἐγαριηθηίαμῃ ἰδθυΐϊὰθ τηϑιιηογὶβ Ροηίθ!ἰοὶ δγαΐαμῃ Αἰ μη 5 
ἴῃ ἅγτοθ. ΒΕαά. Ρι[ἰκὶ5 ΡΒ. 1444. Βαπραθό Απί. Η6]1. 374. 
Κοϑθογ, Ὀγκυμάθῃ ὑπαὶ ΤΠ ΘΓ μα σΘ ἢ ἔγαρτη. άθβρ. 7. Κίγοῃ- 
Ποῖ ἃ. 1. Αἰ. 1 266. 

---ς--- [Μ]αδ(ύτγιοι ἢ 
---τ--- [ΔΙαρδανές 
----ςὉ- [ἈΑἸλοποκοννέσιοι 

᾿[πόλες ᾿ἃς ἔτίαχσαν οι τάχται3 
δ... .τνν νιν γραμματεύοντος 

[μιἰϑγαΐυγα Αἰἰοα νοϊβαγίβ. ϑυρρίονϊ ΚΟΘΉΪΟΥ. 4 ΑΔΙΓΙΟΙ. 49 ἔχ 
ΡΙο ἰβοϊίο τυ ]ο Ὁ. 1. Αἰ. 1, 817 ἰη(ο]] ρα πη 8, οἰθοίοβ θ586 Βοιηΐηθϑ δίποβ ἰῇ 

Β'η60}48 ργονίηοῖδϑ, ἰΐα αἱ ὑϑ4ι6 δὰ δηπιπὶ 8ὅ, 8 (4898 ἃ. Οὔτ.) ἀθοθῃ, 

ἀρίηἀδ οοἴο Γπογῖηΐ (ηᾶπὶ Ρβθιἀοδηδοοίΐβ δαοίογιία8β, χυὶ ΓΥ͂, 41 πη} 8 8η- 
5 ΡοΒί οἰϊδιηΐαη ἀδοθί [Ἃυ͵886 Ὠϑεγαΐ, θὰ αυϊάδηι βθηΐθης Π0}}8 68), 

αυὶ ἐπ αίϊογαμα ϑυτητηδβ οοηβεϊ αθηδ8 βϑηϑίυϊ ργοροπθεθηί. Ουογαπὶ οοηβὶ- 

ἰοῦαπη τηθηϊἷΐο αὺοὸ Ϊὸ βρθοίθί, οὐδουγαμμ οϑί. Ναιη αυὰπὶ Θογιχ ἰῃ ἰοΐο 

ΟΘΏ808 ὨθροίΐοΟ ργδνυ βϑϑίτηδθ ἰπογίηΐ ραγίθϑ, χυομοάο ἰγθ8 80186 οἰν (αίθβ 80 
Οἶβ σΘῆ886 6886 αἰοὶ ροβϑυαηΐ ἢ Ουοάδὶ ἢ88 ἃ 80118 ΟΘΏ ΒΟΥ θυ18 ΟΘη 588 ϑβἰϑίυδ- 
[8 ὨΟη ϑοοθάθηϊθ βθηδίι8 βυβγαμίο, φιοτηοάο ἰὰ θσγὶ ροϊμουῦὶὶ Ἰδίοί. 
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--τττο- [Κ]αλλιποχῖται 
---τ-τ-- Σαρταῖοι 

2 ᾽ 

--τττο- Αμόργιοι 
το[πόλες, “ἃς “ε] βολὲ καὶ οι πενταχόσιοίι [οι ἱελιασταὶ 

ἔτιαχσανϑ. 

8 Ουδὸ δἰο ρϑγϑοῦρίδθ ϑύδηΐ υγῦθ8, θ86 οὕτὰ 8θηϑίιβ ἰγίυιία οοηϑί ἐπι 5-- 
Βοῖ, γϑῃ δὰ ἰπάϊοία τὰ μο]ἰαϑίϊσα τα ἀοία]ογαπίὶ, 86ὰ ἰᾷ βοπδίιβ Ἵθηβυχα οοη- 
ἢνγιωδνογαί. [Ι͂ἢ οἰ υβιηοαϊ ἢ 8 ΠϑὈϊΐίαθ δαηΐ Ἀπ ρΟη 18 ΟΥΑΙ 0Π658 περὶ τοῦ 
Λινδίων φόρου οἱ περὶ τοῦ Σαμοϑράχων φόρου (ϑαῦρρο ΟΥ. Αἰΐ. 11 ρ. 440 544.) 
(οίογυσα αἰγὰμ 860 ὁχ βοχϑρϑβίμδγαμῃ ἰηάΐοθ, 8ὴ δχ ἐγ δυίογυτ Ἰδίθγοα !ο 

«υὶ ρῥ]ο ἰβοϊίο ἀθ ἰγῖθυ 158 οοπϑε θη 8 βυθί ποίᾳ ογαὶ (οἵ. α. 1. Αἰΐ. 1 87) 

ΒΌΡΘΓΒΙηΐ, ῬΘΟΌΪΒΓΌΙΩ ἩΌΙΏΘΓΪΒ ΟἸηΐ 5 ἀ6]6{18 αἰϊυάοαγὶ ΘΠ ρο586 τηοηυἱί 

ΚΟΘὨΪΘΓ. 

21 [Ιῃ Ἰδίογθ βἰῃἰβίγο ἰδυΐϊδθ ᾿ἃρ1α18 Ῥοηΐθι οὶ ουΐϊὰ8 ΡΔΓΒ 
δηΐὁα οοηὐϊηδί {πὰ 48. Ροϑβί Ρἰ((ἀκΚίη, Ἀδηραθ θη, ΒοθοκἈ πὶ 

δοοαγδίθ Θχϑουρίυμῃ 64. ΚοΘἢΪ]ΘΡ, Ὀτκυπάθῃ ὑπὰ πίογβαομαπρθη 
406}. ΚΙροββο (ἃ. 1. Α. 1 258. 

[ΓΕ λ]λεσπόν[τιο ς] 

---- Χαλχεδόνιοι) 
---ΔῈ Δαρδανέϊίς] 
-- δδ2ὰῃ Λαμῳσακενοίί 

5[ΧΊΠ ΕἸΠΠ] Βυζάντιοι 
----- Ἀβυδηνοί 
-ττ ΡῈ Παριανοί 
--τ-ς- Μαδύτοι) 
-- ΔΔΕΕ ᾿Ελζα]ιόσψοι] 

10- -  ΔΔΡῈ Κυίζικενοί 

{ἰ{ἰὸγ89 Αἰσδ6; 864 (ὁΓΥ (γν. 6. 48. 40) Η νοοϑίθιῃ βἰρηϊῆοαί. Ὕαὐπὶ ἢδα 

στ 81118 ἀ6 οδυϑὶβ δὰ ἰθιηρογα οἶδά 8.0} 1681 γϑοθηίίοτα γοίία δ ΚΟΘΏΪΟΡ 

δίᾳφυο ἰηΐοῦ (μαι οθάοηδ ΒυζΖαη(υταὺθ ροϑί ἀοίθοϊοηθ γΓθοθρίδϑ Ο]. 93, 4 

4098 ἃ. Ον. (Χρϑῃ. Ηδ]]. 1, 8, 8 844.) οὖ ρυβρηδιῃ δὰ Αθ608 ροίϑιῃηοβ ΟΟΙΩΙΪ85- 

ΒΆ1ὴ ἰηοίϑυ πη) ἀθιηοηδίγαν! ἰίἰα υὐ δὰ υηΐϊι8 ὁχ ἰγὶ 8 Ὀγίοσ θὰ8 ΟἸγιηρὶ δα 8 

Ὠοπδρθβίιηδθ ἰθγ 86 8ῃ 18 ἰδίθγοι πὶ ΘΓ ΘΓ Δρραγοδὶ. Μοχίτηϑ ρδΓ8 δἷυβ 

Ἰαίϑγου!! (αἱξ ἰη δ]ἰα (8 }6 ἀορογάϊία ; ουΐὰ8 οὐγὰ βϑρδίϊαπι ποὴ βυϊποσγοί, θχ-- 

ἰγοῖὴϑ ἰῇ Ἰ᾿δίουθ ἰδ} 6 γὉ}10 δηϊψαίογίβ (οἴ. ἢ. 4.8) ἱποίαϊ Ἰαρίοἰάδ. 
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[π᾿όλες αἰ[δ]ς ἀρχαῖς 1 
[ἔδ]οσαν τὸμ φόρον 
---Ἱ] Λιμναῖοι [ἐν Χερρονήσοι 
ΟΝ Χερροϊνεσῖται ἀπ᾿ ᾿Αγορᾶς 

15[Ἰαίδε πίόλες χατα- 
[τἰιελῦστ2 τὸμ φόροϊν) 
“ως Μυριναῖοι 

--- Ἴμβριοι 
--ν-ΓΕΙΤΗ} Σέστιοι 

20 -- -ΔΔΡῈ ᾿Αλοπίεχ)οννήσιαι] 

4 Ἐχογοϊυυμη ἀυοσίδυβ δυΐ 8]}118 πιδρίβίγαίθιι8 Αἰἰοὶβ φαΐ πὸ Οἶγοδ 68 

Ιοθο νϑυβδδηίυγ. Οἵ. 493. 4 κατὰ [μέρε ὀϊφ)έλοσι ΒΟΘΟΚΗ ; δΒ0ἃ οὔτ ὉΠ. 
Ιη04ο ἰἰ ἰογα ρουί880 οοηϑίοί, ἰυγο Κιγο οί υ8 οχ Ἀδηραθὶβ σοὨΙΘΟΙ ΓΔ 

ΒΌΡΡΙΟν χατα[τελόσι ὁ 8606 ὉΓΡ68 νϑοίβ8}}8 ροηάθηάο ἰγί υΐα πη ρογβοϊνυηί “. 

Ὑιοδβίγηϑθ υϑοίρ8] ἐγ δυο πὰ Ἰο00 ἰηϑι απ 6586 ΟἹ. 91, 4 (4482 ἃ. Οδν.) 

Γοίοσί Τῆυσ. ΥἼΙ, 48. Ὀγονΐὶ ροϑβί Γῦγϑυϑ 8 πὶ 6886 ΒΡΌΔΓΘΓΟ ν᾽  ὈΔίῸΓ ΟὉΠ 
ΘΧ ΒΟΟ ἶρΡ80 {{{]0 ἰὰτῃ ὁχ Χϑη. Ηθ)]. 1, 8, 9; αἱ ΟἹ]. 98, 8 (406 ἃ. Οἢγ.) οἰ 8:η-- 

ἴὰαπη εἰχοστολόγους αΐ886 ἰθϑία! ΑΓ ΒΙΟΡΠ 868 Ἀδη. 868. Ι81ὴ υἱάἀθιη8, Ἰτηϑῆ- 
51886 ΄φυϊάθτῃ νϑοί αὶ, 864 ἤθη ἰῇ οὔληΐ 08 οἰν δι 08; δίχυθ [8 χυϊάθι ρο- 

εἰδδίμυτ ἄθηϊπο ἰγ θυΐδ ἱτηροβὶία τλοηυΐξ Κἰ ΟΠ ΠΟΛΊα8, φαΐ ροβί ἀοίθοϊοηθιῃ νἱ οἱ 

δΓτΩἶβΒ ἰῃ Αἰμϑηϊθηβίαπι δοσίοἰϑίθιῃ γϑαΐϊγ οοδοίΐ ϑγϑδηΐῖ. 

22 ΟοἸυμηηδ βύγίδίδ 8 ΓΠ.ΟΓ8 Ῥοη(6]16] ἰηνθηΐδ ῬΓῸΡΘ ΡΟΓ-- 
ἰἰσαπὶ ᾿Αϑηνᾶς ἀρχηγέτιδος. Εαά. ΡΙ(αΚὶβ 1᾽ἀποίθηπμο Αἰμὸ 68 
Ρ. 122. Ἐρῃ. 411238. Βδηραρδό Απί. Η6]]. 844, ΚΙΓΡΟΒΒΟΥΗ͂ (Ὁ. Ι. 
ΑΔ. 1 492. ἣ 

᾿Αριστοχράτης 1 | Σκελίο 2 ἀνέϑηχεν 5, [ νικήσας | Κεχροπίδ(ι) [φυ- 
λῆι [ ἐν ἑορτίῆι. . « «.1}.0Ὁ(ν ον 

εἰογαίαγα τθιηογ Ὁ} }8 Ὀγορίοῦ Αἰἰοαγατ δη(αυΐογυπι ἰογδγυ Α οἱ 5 

συμ Ιοηΐοᾶ Η νοσϑίθιλ βίη οδηΐθ οομ ΠΟΙ ΟἤΘΠ. 4 Ηυπο ρυϊυβ οοΙη- 

ταθιηογαΐ Ασὐίβί. ἀν. 446 (0). 94,94. 44 δ[4. ἃ. Ογ.). [η αυδάγηρϑηίοΓΌ ἱπηρθ- 

το οἱ οοῃϑβίϊπθηάο οἱ ονογίθμο ΤὨΘγδιθ ἢ 8 ΘΟ δ ΠΠΟΓΌΤΩ ραγίίοθρϑ [αϊ{ (ΤΟ. 

ΨΙΠΠ, 89. 99). Ιάθτ νἱάοίυγ, φυΐ ῬΓδΘίου ροϑί νἱοίογίδιη δὰ Αγρίμυββϑθδϑ Οὐ 

αυΐϊηχαθ οΟ]]6 518 ΞΌρρ] οἷο δϊθοίᾳ8 οί. Κὶ. 4 Ηΐηο βογίρίογιι ᾿ἰγοϑ αὐὶ 

Σχελλίου ργδοθϑηΐ, διηθηάδῃάᾶοβ ἀοουϊί Κι, ἰΐα αὐ ἀρυὰ ΑΓ ΒΟΡμϑΏΘΙ καὶ γὰρ 
τὸν Σχελίου βδελύττομαι Ἰοραίαν,. 8 Ουἱὰ ἀθαϊοαίμπμη [Ὁογ] 1, ἱβπογδίηυϑ. 
ΚΙγοΒΒοΥΠυ8 αϑογί Ρ]αὶ. αογρ. 418 Α ᾿Αριστοχράτης ὃ Σκχελ()λου, οὗ αὖ ἔστιν 

ἐν Πυϑίου (Πυϑοῖ Ιἰδγί, θτα. Κ.) τοῦτο τὸ καλὸν ἀνάϑημα. 868 ᾳυοτηΐη!β 68 
γοῦθα δὰ πὸς τῃοηυμηθηίαπὶ Γοίογδιηιβ, Ἰοοὶ αἀἰγνογβίίαθ ἰτηροαϊΐγο νἱἀοίυγ. 



Φ4] ,ς 1. ὕδβαυσο δὰ ἤπριῃ 86}1}} Ρο]οροηῃθβίϑοί. 47 

28. ΤᾺΡΌ]ὰ ΤΩΔΡΙΟΓ 5 Ρϑηίο] οὶ ἱμηνθηΐα Αἰμθηΐβ δὰ ὑϑαΐοθϑ 
ΤΩΘΡἸΟΠ8168 ἃγοῖβ. Βα. Κυμηδηπα 5 ̓Αϑηναίου Υ͂ Ρ. 439 564. 
Ἑουοσᾶγί θυ ἃγομόοϊοσίᾳαο ΧΧΧΥΠΙΙ (1877) ν. 384 5ᾳᾳ. ΚΚίγοῃ- 

βοή α. 1. Αἰ. ΤΥ 38 ἃ δαμίθιίο Κορμ!οῦὶ Δροργάρῆο, ουΐὰ5 Θχϑιη- 
Ῥίυμη ΟΧΡΥΪΠΟ. 

[Θθεϊοί. ---- Πρέσβες ἐγ Λεοντ]ίνον ᾿ οἱ τὰγ χουμμαχίαν ἐποέσαντο 
ὅ καὶ τὸν ᾿Ιόρχον Τιμένωρ ᾿Αγαϑοχλέος, Σῦσις Γλαυχίο, Γέϊλον 
᾿Εχσεκέστο. γραμματεὺς θΘεότιμος Ταυρίσίκο. ᾿Επ᾿᾿᾿Αφσεύδος 

10 ἄρχοντίος2 καὶ τές βολὲς “ἔι Κριιτιάδες ἐγραμμάτευε, | ἔδοχσεν 
τέι βολξι καὶ | τῦι δέμοι, ᾿Αχαμαντὶς ἐϊπρυτάνευε, Χαρίας ἐγρίαμ- 

1ὅ μάτευε, Τιμόχσενος [|[ἐπεστάτε, Καλλίας εἶπε " τὲμ μὲν χσυμμα- 
χία!ιν εἶναι ᾿Αϑεναίοις χαὶ [ Λεοντίνοις χαὶ τὸν ὀ[ρ]κο(ν) δῦναι 

20 καὶ δέχσα[σ᾽ϑαι. ὀμόσ]αι δὲ ᾿Αϑεναίίζίος τάδε᾽ χσύμμαχ)οι ἐσ[ό- 

Τιία]8 στοιχηδὸν ἰησίθ8 [Π|ογαίυγα Αἰ γο]ρϑγί. 4 ΤΒυο. ΠῚ, 86, 
8: ἐς οὖν τὰς ᾿Αϑήνας πέμψαντες (Ο]. 88, 3. 491 ἃ. (Βγ.) οἱ τῶν Λεοντίνων 
ξύμμαχοι κατά τε παλαιὰν ξυμμαχίαν καὶ ὅτι Ἴωνες ἦσαν, πείϑουσι τοὺς 
᾿Αϑηναίους πέμψαι σφίσι ναῦς. Ουοὰ ἰοεάυβ ἀυο ἰθίηροτθ [δοίη 5ἰΐ, οχ μοὺ 
ἀοιθτῃ {{{π||0 οορηϊαπη οϑί. Ἐ. 4 ΟἹ. 86, 4 (4889 ἃ. (ν.) Ουοίδ ργγ- 

ἰδῃΐα ποῦ ΐ Ασϑιηδη 8, πο σοηϑίαί. Αἱ ῥγίπηϑῖη οδγίθ ΟΠ ἤμΐ886 {{{π|}08 
45 ἱπάϊοαί. [ηἰ6]]  ρίταυβ ἰρσίαν, απ ἀθιηυϊῃ, οἴη ἰδ Αἰ μΘη θη β  Ο]85818 

ΟοΥΓΟΥΓΙ τηΐ8588 οϑϑοί, Γϑοης ποσὰ οἱ ΒἈορίπογαπιὶ (ἢ. 44) Ιοραίοβ Αἰ ΠΘἢ 88 

γΘηΪ886. ΟἸ08 ᾿ἰρ88 οχροαϊ 06 ΟΟΓΟΥΓαΘἃ ἰἢ βΒρθὴ δυχὶ} ! ΑἸ οηϊθηϑίατη δά-- 

ἀποίοβ 6286 60 σον 8 θϑί, χαΐα ορρογίπῃϊ δίθηη ἰὴ 510] τὰ ἰγαί οἰθηαϊ ουτὰ 

ἃ ΟΟΓΟΥΓδΘΙ8 ἰηΐου δγρυαπιθηΐία αυΐθι8 Αἰ θη Θη868 ἴῃ βιδῖ Βοοίοίδίθιη ρογίΓδ-- 

ὮΘΙΘ ΘΟΠΔΡΔΗΓΌΓΡ ΟΟΙΩΙ ΘΙ οὐ ϑίϑιη 6580, ἰὰπἢῇ δρυᾶ ἰρ808 Αἰ ΒΘΏΪΘΏ865 ἰῃ ΠΟΟ 

ΟΟὨΒΙΠο δδρίθη ὁ τυ] να] υἷ8δ86ὸ ΤὨπογ 468 ἰοϑίαίυν (1, 86, ἃ τῆς τε γὰρ 

Ἰταλίας χαὶ Σιχελίας χαλῶς παράπλου χεῖται. 44, ἃ ἅμα δὲ τῆς τε Ἰταλίας καὶ 
Σιχελίας χαλῶς ἐφαίνετο αὐτοῖς ἡ νῆσος ἐν παράπλῳ χεῖσϑαι). 8 ΚΟ! Κορἢ- 
ΙΘγ. 

24 ΜδιτηΟΥ ΕἸρΙ πἰΔηΩ, ἴῃ τησ860 Βε ἰΔπηΐοο. Ροδί Βοθοκῇἢϊΐυχη 

α. 16. 88 δἰϊοδᾳφῃθ (οἵ, ΚΙγοῃμοῦϊ ἃ. 1. Αἰ. 1 88) ομπηϊαμη 80- 
ΟυΓα  Βϑίηθ θα, Ηΐοκβ [ὨΒΟΡΡ 065 αγάθοδθ Μυβοὶ Βυϊ(ηηϊοὶ 1] 
Ρ- 4 ἢ. ὅ. (ΚἰτοΒΒΟΗ͂ α. 1. Αἴ. ΙΥ̓ ». 13). Εἵ. ψιδθ ἀθ {{{π]0 
Θχροβαϊΐ Ἐουοᾶγύ Ἀθνὰθ δγομόοϊορίαθθ ΧΧΧΥΠΙΙ (1877) ν». 384. 

[θεοί. -- Πρέσβες ἐκ “Ρεγίου ᾿)Ιοὶ τὲν χσυμμαχίαν | [ἐποέσαντο 

Τιία! 8 στοιχηδὸν ἰποίδα8 [Π{|6τὶ8 Αἰ 68 γοϊβαγίρθυβ. 6 διβυϊηθηίο 



Α8 ῬΑΓΒ Ρυίου. [3ὅ--- 

χαὶ τὸν ᾿ όρχρν' Κλέανδρος Χσενί.....»γ) ««« «τον [είνο, Σιλε- 
δ γὸς Φόχο, ||... «««. Ἔπ᾽ ᾿Αφ)σεύδος ἄρχοντος 1 χἰαὶ τς 
βοχές “ξι Κριτιάϊδες πρῶτος ἐγραμμίαάτευε, ἔδοχσεν τῆι βο]λέι 
χαὶ τῶι δέμοι, ᾿ΑἸἰἰκαμαντὶς ἐπρυτάνευε, Χ]αρίας ἐγραμμάτευϊε, 
Τιμόχσενος ἐπεστάτε, Καλλίας εἶπε χσυμμαχίαν εἶν]αι ᾿Αϑε- 

10 ναίοις καὶ [ [Ῥεγίνοις. τὸν δὲ ᾿ ὀρχο]ν)2 ὀμοσάντον ᾿Αϑεναίτοι κατὰ 
τάδε ἔσται πιμτὰ καὶ ἄδολα χαὶ ᾿[απλᾶ ᾿άπαντα τὰ ἀπ᾿ Αϑε- 
ν]α)ίον 3 “ Ῥεγίνοις χα[ὶ.........- καὶ χσύμ)μαχοι ἐσόμεϑα πισο[τοὶ 
χαὶ δίχαιοι καὶ ἰσϊχυροὶ καὶ ἀβλαβᾶς [|. -«....0Ὁὐν νον εν χαὶ] 
ὀφελέσομεν ----- 

οἵ, χυδ0 δαάποίανὶ δᾶ π. 848. 40]. 86, 4 (4884 ἃ. 6 γ.) 4 Η. 
8 ΔΙΟΝ. 

20 Ἐτγαστηθηίαμῃ ἰΔρ1α15 ῬΡϑηΐθ] οἱ ἱηνθηΐαπη Αἰ ΠΘΗΪΒ. ἴῃ ΔΓ6Θ. 
Ἐαα. Ἀδηρᾶρθό Αηΐ. ἢ6]1]. 41ὅ. Ριακὶ5 Ερῃ. 892. Ἐχ Κορῆ- 
Ιογὶ δροργᾶρῃο ΚΙΡΟΒΒΟΗ͂ 6. 1. Αἰ. 1 4179. ὝΕΟἷ. φυδὲ ἀ6 {{{ὺ]0 
ἀϊδρυϊανογαπί Βοθοκ Ορρ. ΥἹ Ρῥ. 72 5.ᾷᾳᾳ. Η. Μυ116γ-- ϑιγαθίησ 
ΑΥΙ ΒΡ ἤδη 65 πᾶ αἴθ ἰδίογβοῦθ Κυθκ Ρ. ὅ97 8.ᾳ. Ρ. Βοποεγί 
Ἀθνυθ ἀγομόοϊοσίᾳαᾳο ΧΧΧΥΠΙ,Π (1877) ρ. 388 5ᾳᾳ. 

[᾿Αϑεναῖοι ἀνέλ]οσαν ἐς Κόϊρ]κίυραν τάδε. ᾿Επὶ ᾿Αἰφσεύδος ἄρ- 
χοῖντος! καὶ ἐπὶ τές βολές, “ἔι Κἰριτιάδες2 Φαένο] Τειϑράσιος 

5 πρῦτος ἐγραμμαάτευε, ταμίαι] ιερὸν χρεμάτον τἔς ᾿Αϑεναίαϊς... .. 
ἐχ Κερ)αμέον χαὶ χσυνάρχοντες, "“ οἷς [ [Κράτες Ναύτιονος Λαμπ- 

4 Τιίυ]υΒ στοιχηδὸν ἰποίϑι.8 ᾿ ἰογαίαγα Αἰἰΐοα Ὑο]σασί. 4 ἅυμῃ οχ (γ- 
αἰοηΐθυ8 αυδοϑίογυ! πη Μίῃρθγναδο (α. 1. Αἰδ. 1 4417 8544.) οοῃϑδίθί, αυδϑϑίογοβ 

αυϊθυβ βου διαί Ογαίθϑ Νϑβιιίοηΐβ ἴ. [ϑιλρίγθηβῖ8, ἱπ ΠΊΌΠΘΓΘ [ΐ886 δΓ- 

ομοηίθ Ογαίθίθ (0]. 86, 8. 4848 ἃ. Οἢγ.), 1} 8 ΔΓΟΠΟῊ 8 ΠΟΙΏΘῺ ἰο γϑϑίϊ- 

ἴποζο νοϊυθγαὶ βδηραθό. Αἱ 86 ἰπίου. ἤδη ρΘηβί οῆθι οἷ δ]ίθγδι αῦυ8δο Οἰδυ- 

οοηΐ οἰαβαυθ οΟ]]θοὶβ (ἀσία οϑύ ρ]5 ἰηΐθονο δῆηο ἰπἰθγοθάθγοί, ουοά οὐτὴ 

Τυογαϊ ἰδ ὨΔΙΡΡΔίίοηΘ6 ΘΟΠΟΙ Τὶ Ὠ0}10 ταοάο ροίοβί; δοοραϊΐϊξ χυοὰ Οτγαίοίβ 

ΔΏΠΟ ΡὈΓΪΠ..8 ΒΘηΔίᾳΒ βου θα ἴα! Μοίδσθηθβ (α. 1. Αἰδι 1 801, 815), δύο ἰἱρὶ-- 

(ἋΓ ἴᾳγο Β. ἷσ χυοαῦθ Αρβϑυάΐβ ποπηϑῃ (0]. 86, 4. 4882 8. (Βγ.) τγϑϑίαί. 

ΟυομηοἋο ἤδί υἱ οἰϊδιαίυ πὶ δηϊθοθάθητ!β δηηὶ α4υδοϑίουοθ ἰῇ ΤῈΠΠΘΓΘ 5ἰηΐ, 

ἰάθπὶ ὀχρ ἰοαϊθ: αυδοβίουθβ ἰῃ τη ΓῸ ϑηΐ ἐχ Παναθηναίων ἐς Παναϑήναια ; 
08 ἰσί αν τηθη88 Ηθοδίο ὈΔΘΟῊΪ8 ΡΔΓΒ, 4086 δηΐῖθ Ραπαίῃῆθηδθα οϑί, οἰϊδιη-- 

τὴ δηϊθοραάθηί 8 δηηὶ αυϑοβίουι ὰ8 ἐγ υθηάδ. ἃ Νοϊμῃηθῆ ϑβϑυρρίονὶ Ε. οχ 

Ὡ. 38. 
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τρεὺς 5 ἐγραμμάτευε, | [παρέδοσαν] στρατεγοῖς ἐς Κόρχυραν τοῖς 
[πρότοις ἐχἸπλέοσι, Λαχεδαιμονίοι Λαχιά[ϊδει, Προτέαι] Αἰχσονεῖ, 

10 Διοτίμοι Εἰὐονυμεῖ 4 [| [ἐπὶ τές Αἰαν]τίδος δ πρυτανείας πρότες 
πρυ[τανευόσες, τὶρὲς χαὶ δέκα εμέραι ἐςελελυ[ϑυίας .. .] [ΗΤ-. 
[Ἐπὶ ᾿᾿Αφσεύδος] ἄρχοντος καὶ ἐπὶ τές βολῆς |[ἔι Κριτιάδες] 

15 Φαένο Τειϑράσιος πρῦτος ἐϊϊγραμμάτευε, ταμ]ίαι “τερῦν χρεμά-- 
τὸν τῆς ᾿ΑἸϑεναίας. .... Ἐς ᾿Ερχιεὺς καὶ χσυνάρχονἤτες, "οἷς 
Εὐϑίας Αἴσχρονος ᾿Αναφλύστιοςθ | [ἐγραμμάτευε, παρέϊδοσαν 

20 στρατεγοῖς ἐς Κόρ[χυραν τοῖς δευτέρ]οις ἐχπλέοσι, Γλαύχονι {[{ἐκ 
Κεραμέονϊ, Μεταγένει Κοιλεῖβ, Δρακοντί[δει Βατἔϑεν 9, ἐπὶ τῆς] 
Αἰαντίδος πρυτανείας | [πρότες 10 πρυτανευόσε)]ς τέι τελευϊταίαι 
ἐμέραι τές πρυτανείας ()) - -- -- -' - ] 

8 ΝοΙηθὴ ϑυρρίονϊί Ἀδηραρθό ο0]]1. α. 1. Αἰ. 1 444. 4164. 804. 81ὅ. 

ἃ ΤΒυο. 1, 46, 1. 3: τοιαύτῃ μὲν γνώμῃ οἱ ᾿Αϑηναῖοι τοὺς Κερχυραίους προςε- 
δέξαντο, καὶ τῶν Κορινθίων ἀπελθόντων οὐ πολὺ ὕστερον δέχα ναῦς αὐτοῖς ἀπέ- 

στειλαν βοηϑούς ̓  ἐστρατήγει δὲ αὐτῶν Λακεδαιμόνιός τε ὁ Κίμωνος καὶ Διότιμος 
ὁ Στρομβίχου καὶ Πρωτέας ὁ Ἐξπιχλέους. ΜΙ δαϊ5 Αἰπηοηίβααθ ἔϑιη !Πἰδτὰ ραρὶ 
[,ΔοδαδΡυμ [ι|1886 οὐδ δἰ π46 ποίαμα οϑὲ (ΒΟΘΟΚἢ ὑ. 78). ὅ αὐτὰ Βὶο 

Αἰαντίδος δυΐ Λεωντίδος, ν. 448 τρίτης δὰ πρώτης βυρρίοτί [᾿ἰσθαΐ ρ6ὺ ϑρδίϊιὶ 
ΤΑΙ ΟΏΘ8, ἴῃ τηθαΐο το ηχαθηάθπ οδί, υἰσγάγη δ] ἴθγα ὀσχρϑα  ἶο θδάθιῃ Ὀγυ(ϑηΐδ, 

Ῥ8Ό]}1Ο Ρ]08 φυϑιὰ υἱρίηϊ αἴθ θβ ροϑί ὈγοΓθα,, δὴ θυ {γἱρ8 πλΘηΒΙ 08 ἰη- 

ἰογίθοΙ 5 τδ88 δῖ. Ὑου βἰ Π}}18 ἰδηθὴ ἱΠΠυἃ νἱδῦτη Βοθοκῆϊο οἱ Ἐουοϑγίο. 

θ6 Νοιηΐηδ δύο ΒΟ 8 οἱ βου 86 αφυδοϑίου ἢ) Βα ρρ θίϑ οχ [80 1}}18 ἰγδα ἰοηυτη ((. 

1. Αἰ(.1. 117 544ᾳ.)}. ᾿ 7 Ὀοιμοίίουμῃ Βυρρ!ονῖ Μύ]ογ-ϑιγίηρ Ρ. 600" ὁχ. Βοο] ἷο 
Ατ βία. Ρ. 485 Ὀϊηάοτί. 8 ϑυρρίον! ΜυΠΟΡν-Β νυ δθίησ ἰδἰά. οχ ἰ{]Ὸ Ατὰ- 
Ρμϊοιοηαπα Ὀο]ϊογατα (ἢ. 10) υν] ΓΤ; πιγένης Μεταγένους ἐκ Κοίλης ΞΕ. 91γ- 
510105 ὈγϑοοηἝ αἰβ {. Βαίθηβϑιβ οϑὲ Ὁ. 1. Αἰ(. 1 4136. 4928. 1ὅ8. 169. 4188 (η. 

86). ΕΠὰ8 Ῥδίγθιῃ ργδϑίουγθι δυΐὰ8 {{{]} 6886 νἱαϊί ΜῈ}16ν--ϑι τ δίησ Ὁ. ὅ98. 
ἀδίογαϊῃ ἀρυὰ ΤΕυο. 1, ὅ0, ὕὅ ἀθ αἰίογα ὀχρϑάϊξίομθ ἴδθ0 Ἰθϑραίῃν : οἱ Κορίνϑιοι 

ἐξαπίνης πρύμναν ἐχρούοντο, κατιδόντες εἴχοσι ναῦς ᾿Αϑηναίων προςπλεούσας, ἃς 
ὕστερον τῶν δέχα βοηϑοὺς ἐξέπεμψαν οἱ ᾿Αϑηναῖοι, οἱ δ1, ὁ : τοῖς δὲ Κερχυραίοις 
στρατοπεδευομένοις ἐπὶ τῇ Λευχίμμῃ αἱ εἴχοσι νῆες ἀπὸ τῶν ᾿Αϑηνῶν αὖται, ὧν 
ἤρχε Γλαύχων τε ὁ Λεάγρου καὶ ᾿Ανδοχίδης ὁ Λεωγόρου, --- προςκομισϑεῖσαι κατέ- 
πλεον. [ἴῃ ὨΌΠΏΘΓΟ ΠΟΙ ΌΒαυΘ ΡΓΔΘίΟΥΌΩ ΠΟῺ ΒΟΥ ΡΓΟΥΒ ΘΥΤΟΡ, 504 60Γ- 

ΓΟΡίοθ]ἃ ἰη6586 νἱαθίαῦ, 411.8165., ἴῃ ΠΟΙ ΐ ἢ Ρ8 ὈΓΟΡΓῚΪΒ οί 8βίωυτη, πδυα ΓΑΓᾺΘ 

βυηΐ δρυὰ ΤΗυογάϊάθτη (Β. Νίρ650 Πθγλδο ΧΙΥ͂ ἢ. 4328 844.) 40 οἵ. ποί. ὅ. 

26 Βαβὶ8 τὩΔΡΠΟΓΪ5 Ροηΐθ] οἱ ἰηγθηία δὰ Ῥγορυίδθᾶ. Ροϑί 
Ῥιυακίη (Ερῃ. 1083) δἰΐοβᾳιθ οχ Κοθῃ]οῦὶ Ὑϑβθηΐαὰθ ΡΟ ΓΔΡἢΪ8 

ρα. ΚΙνΟΒΒοΟΗ͂ α. 1. Αἰ. 1 8340. 

Ὀιζίθη ὈΘΡΑΘΥ, 5.})1ορθ. ἠ 



50 Ῥαῦβ ῥγίου. [46--- 

᾿Ἐποίχον [ ἐς Ποτείδαιαν. 

1{{ογαίυτα Αἰἰϊοα. “Οἵ. ΤΒυο. Π, 70: καὶ ὕστερον (ροϑὲ οδρίδπι Ροίϊ-- 

ἀδϑϑιῃ) ἐποίχους ἑαυτῶν ἔπεμψαν ἐς τὴν Ποτίδαιαν καὶ χατῴχισαν. Θδβία Β86ς 

ΟΙ]. 81, 4 “(4498 ἃ. ΟΒγ.) Κιγοββοῦ, 

2) Ἐγδριηθηία αυΐῃ 46 ΓΔΓΙΏΟΥΪΒ βυθδίιβοι. α οἱ ὃ, τγϑρϑγίᾶ 

ἴῃ ἃγοθ, δαϊαϊὶ (α ροδϑί Ἀϑηραθίη ἀπί. 802 Ρι(. Ερῃ. 1437 οχ 

γαϊβθηὶ οἱ Κοθῃ]ογὶ, ὃ ργίμηυϑ οχσ Κοθῃ]οσὶ Δροφγαρῃοὶ Κἰγομμοῖ 

α. 1.4.1. 96. οἀ6 Κυτμηδηυά!β ᾿Αϑηναίου Υ͂. ». 168. 109. Εχ 
ΚοΘΒΙοΥΪ ΔΡοσγᾶρθο ΚιγΟΒΒΟΙ͂ (ἃ. 1. Α. ἸΥ͂ Ρ. 32. 

6 

[------ττο------ ἐγραμμάτευε. 
[Ἔδοχσεν τῆι βολέι καὶ τῦι δέμοι. ᾿Αχαμα)ντὶς ἐπρ[υτάνευε, 
---ττν- ἐγραμμάτευε, ------͵θὸς ἐπε[στάτε ----- - ---εἶπε-----] 

χει---α- 

αὐ 

-------- ντας --τττττε------π [ τοτττται ᾿Αϑενίαῖο], χελεύοσίι 
----..... Ι . «δίκας διδόνίιταὶς πρὸς ᾿Αϑενιαίον τὸς ἐπισχόποϊς 

ὅ καϊτὰ τὰς χσυ[μβο]λὰς “ αἱ ἔσαϊν πρὸς Μυτιλεναίοίς 1. κ]αὶ τοῖς 
χλείρόϊχοις, “όσα ἐποίἰλέϑε ὄντα ἐπὶ τὸν [ ἀγ]ρὸν πρὶν ἀ[πο]δοϑέναι 
αὐτοῖς [τὲγ γᾶν 2 ᾿υπὸ τὸν | στ]ρατεγὸν [χαὶ] τὸν στρατιοτὸν [ἀπο- 
δῦναι Μυτιλεν)αίον τὸς ἔχοντας. καὶ ἀναγράφίσαι ταῦτα τὸν 

10γραϊμματέα τές βολές ἐστέλει λιϑίίνει χαὶ χαταϑΊίξναι ἐμ πόλει 
τέλεσι τοῖς(ς) [Μυτιλεναίον. ταῦ]τα μὲν ἀναγράφσαι καὶ χί[αλέ-- 
σαι τὲν πρεσβείαν τῇῦν Μυτιλεναίον ἐπὶ χίσένια ἐς τὸ πρυτα- 

[“ἰογὰθ ν  μαγοβ Αἰξίοδο στοιχηδὸν ἰηοίϑα6. Αρραγοί ἐγαρτηθηίυπη δὰ ὁ]16- 

ΤΌΘΠΟΒ ΟἹ. 88,3 (447 ἃ. (ἘΓ.) ἰῃ ἰπϑαϊ]δια 1,Θβ απ ἀθαἀποίοβ ρου μογο (ΤΒυς. ΠΙ, 

ὅ0, 4. ὃ ὕστερον δὲ φόρον μὲν οὐχ ἔταξαν Λεσβίοις, χλήρους δὲ ποιήσαντες τῆς 
γῆς πλὴν τῆς Μηϑυμναίων τριςχιλιόυς τριακοσίους μὲν τοῖς ϑεοῖς ἱεροὺς ἐξεῖλον, 
ἐπὶ δὲ τοὺς ἄλλους σφῶν αὐτῶν χληρούχους τοὺς λαχόντας ἀπέπεμψαν ᾿ οἷς ἀργύ- 
ριον Λέσβιοι ταξάμενοι τοῦ χλήρου ἑχάστου τοῦ ἐνιαυτοῦ δύο μνᾶς φέρειν αὐτοὶ 
εἰργάζοντο τὴν γῆν. 6 ταίοηΐθυ8 αα8 ἰηΐθν ΠοῸ8 οἱ ΜΙ(γ θη8608 ἰηίογ6θ46- 
γϑηΐ "ΐο βυδθϑοὶρ (Γ. 4 βαρρ!ονὶ. ξυμβολαὶ Αἰ ΒΘη  Θηβί 05 ουπὶ ΜΙ] ΠδΘἰΒ, 
Β00 8 ΣΟ ΓΒ οἱ ἱτησηαΐθα8, ἰυογαηΐ δηΐο ἀσίθοϊ,οηθιη. Εχ ἰἰ8 11{68 ἰηΐθ Γ᾽ 016- 

ΕΌΟΠΟΒ οἱ Μυ( ]ΘηδθοΒ αἰϊααϊοατγὶ ἰυθοηίῃν. 4 ΒυρρΡὶον!. 
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γεῖον ἐς] αὔριον " τοῖς δὲ χλίερόχοις.......« «Ὁ. .ὐ νον ννον 7] γές 
15 ἀνταποδο----τ-τ-ττ τος Τ|} - .«.. εδο-τττ- 

ὃ 

--ττντος το[ν -τττττ--- ἐὰν δόχσ[ει-- --ππτπττσς- ᾿Αϑεν)αίοις 
“οτ|--- --ττττος- Μυτιλεν])αίον καὶ ἀπὸ] ------ τ τ τττ- μος ὃ... «τ 
-τττττστς αὐτο-- ας 

6 

πον νιν... [-- --- Ὃ δίέμος ο ̓ Αϑενίαίον ---ἰ - τ τίν χαὶ αὐτὸ 
. -τ-ἰ-τττῦφ “- -- “ “ὦ -- 

, 

28 [Δτηΐηᾶ δογὶβ ἰγδοία ἵπ [γ68 Ῥᾶῦίθϑ, ἰηγθηία Ὠοάοηδθ. 

Βοχίγαβ ἀυδ8 οα. (ἃ. ἀλγάρϑηοβ ὨΟάΌΠ6 οὐ 865 ΤυΪη65 Ρ. 47 (80. 
ΧΧΥ͂Ι, 3; 5 ηἰδύγαγη, Ζαδθ ἴῃ τη ΒΘ ΓΟ ΒΘΙΟΪ] ΘΠ 56 ΡΘΙΥγ6- 

ῃοᾶΐ, δαϊυαηχὶί Μ. Ἐγἄηκοὶ, Αγοῃδθοϊορίβομο Ζοίϊαπε ΧΧΧΥ͂Ι 
(4878) Ρ. 71 (οἵ, Ρ. 114). 

᾿Αϑεναῖοι ; ἀπὸ Πελοπον ν) εσίον .: ναυμαχ]ίαι ' νικέσαντες ; ἀϊνέ- 
ϑεσαν]. 

[τ οταΐαγα Αἰοα; ὩΥ αἰγηααθ ᾿ἰη688 ΟΖ 85 παρϑῖ, ΔΙρῃ8 ΠΟΠΠΌΠΖΌΔΙΩ 

τηθα δῖα ρϑυ]]υ] τὰ ἰποΙ παίΐίϑιη. Αἱ ϑίρηλα ἰδ αυδίίοῦ ᾿ἰπθαγατ Θϑῖ. Οὐδγθ 

ΙΩ8]0 οὐπὴ Ηδυββου θγο ΒΌ]]ο( ἢ ἀ6 ΟΟΥΡ. Ἢ6]1. Υ (1884) Ρ. 423 δὰ Γ6Β ἃ 

ῬΒΟΥΤΩΪΟΙΘ ἴῃ βἰηὰ Ογίϑαθο ΟἹ. 87, 4 (449 ἃ. ἢν.) θθὴθ ροϑίδϑ (Το. Ἱ|, 

88 5844.) αυδὰ οὐ ΕΓΡΔΉΚΟΙΪΟ 84 οογίϑιηΐηδ δηηὶ 460 8. Οἢγ. (οἷ. ἡ. 8. 4. 

ΟὕΤΩ ὨΟἰἶ8) ΓΟΐορυτο. 4 Ῥυποίυτμῃ ἴῃ 86Γ6 οϑί. 

29 Ἐγαδρτηθηΐδ οοίο ἰδρίαἷβ Ῥϑηίθ! οὶ ἰηνθηΐία ἰῇ ἅγθθ. Ὅσο 

(α ὃ) χυᾶθ ν. 1---ὠἀθ οὐ νογϑαυστη 4 ----ὅ2. τηϑαϊδιη ρᾶγίθπι σοη- 

(ἰποηΐ ροϑύ Ρι αΚῖη οἱ Ἀδηραθίη Ο5511 δροβγᾶρῆο δαβιθιίο 
οαϊάϊ οὐ ἰηἰογργοίδίιβ οϑί Βοθοκῃ Ορρ. ΥἹ Ρ. 89 5ᾳᾳ.; ἰάθῃ ὁ 
οἱ ἢὶ (γοῦϑυβ θ7----9. οἱ 92--- 14 ἀοχίγδτη ϑδηαπ6 ᾿Οη, 6 Τηδίογ 

Ῥᾶγίθιη) ΥἹ Ρ. 934] 5ᾳᾳ. οαΐ ἰἴἰᾶτὰ δηΐθᾶ βοραγδίϊπιμ οαϊί (Ερῃ. 

4489. ΕΡΒ. που. 11ὅ. (. 1. 6. 156) οἱ ο ἱποάϊϊατα δαϊαηχι ΚΙΡΟΒ- 

ΒΟΗ͂,, ἃἴχιθδ οηπίυη Ὀγδοίον ὦ αυοα ἀυάυμῃ ρογίουαῦ ΠΟΥΪ8 8Ρ0- 
ΥΔΡΪβΒ οὐ ϑοίυρίβ ἃ ΚοθΏ]ΟΓΟ, ΟΧχ ραῦίθ οἰΐδιηῃ ἃ Ὑϑ.5θὴ0 Ο0η- 

(60015 υϑὰ5 οαἀϊαϊ (. 1. Αἰ. 1 378. 
. .“" 
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[Τάδε τὸ τόχο ἐλογίσαντ)ο “οἱ λογισταίὶ ἐν τοῖς τέτταρσιν ἔτεσιν 
ἐχ Παναϑεναίον ἐς [ Παναϑέναψια ὀφελόμενα (ἢ] 
[Τάδε “οἱ. ταμίαι παρέδοσίαν, Ἀνδροϊχχές Φλυεὺς καὶ χσυνάρ- 
χοντες, ᾿ Ελλζενοταμί!αις - ---τ- τς Ἐὺ καὶ χσυνάρχοσιίν, στρατΕγοῖς 
“ἽἹπποχράτει Χολαργεῖ 1 χαὶ [χσμίνάρχοσιν, | ἐπὶ τές ΚεχροπίδοἸς 
πρυτανείας δευτέρας πρυΪτανευόσες, τέτταρες εμέραι ἔσαίν ἐς εἶλε- 

ὅ λυϑυίας,2 ἐπὶ τές βολχές, ἕι ἸΜεγαχλείδες πρῦτοίς ἐγραμ)μάτευε, 
ἐπὶ Εὐθϑύνο ἄρχοντος 4.4. τόχος τούτοις ἐγένετο ΠΓΗΠΗΔΔΕ 
ΔΙΕ 4: δευτέρα δόσις ἐπίὶ τές ΚἸχροπίδος δευτέρας πρυτανευό- 
σες [λ]οιπὸν ἔτι εἰἴχοσι ἐεμερὸν)Ρ τέι πρυτανείαι᾽ [ΠἸ]. τόχος τούτον "] 

[τ{{ογὰ0 Αἰἰσδθ ὙΟΙθδΓΘ8 στοιχηδὸν αἰδροδὶίϑ6 γογϑί 08 ρ] γα α6 βορίτδ- 

ΘΘΉΒΡΓΌΙΙ αὐϊηϑΡυπ Ε{{{ΘΓυυ, 864 Πυτηθῦι 8 Π0η υδίᾳυθ σοηδίδί οὐπὶ ὑΓΟΡ- 

[6 νϑοῦδ ϑραίΐ ϑἰῃραϊδγατῃ δὰ( Ὀἰπαγαϊα ἢ ογασυτη αὐυΐθυβ ἀἰδιϊ θην 5ἰη-- 

δυϊαγυτα ροηϑί οηῦτα πούδίϊοηθ8, ἔθ πὰ ρΓΟρίοΡ ἰηϑοαυδ) δῖ65 αυδδβάδῃῃ βου ρίΓ86 

ΠαΘΡΟΓΠ), Ὀγϑθοίρυθ ἰῃ ΟΟΪΟΤΌΙ 8 ρηΐβΒ. Οθίθγαμλ οοτημηοάί8 νίβυχα δϑί, 

ΟἸΏΔΠΘΒ ὙΘΓΒῸΒ ΘΟὨ 8 8016 ΠΌΙΆΘΓΡΔΓΘ, Οἰδὶ ἱπίονῦ ν. ὅδ, 587 οἱ ἰηίοῦ 66. 67 

βουὶ ροίοϑί αὐ ρϑυοὶ γΘΥΒ08 ἰηἰογοϊἀογίηί. Οοηίί πού ἰδθα]8 Γϑοθηβυ ὑ580Γ8-- 

ΓΆΌΠΩ ῬΓῸ 118 ρϑοῦη 8 βοϊνθπάδγυτη συ88 οἰν 88 του 5 ϑυϊηρϑογδαί οχ 5805 

ἀϑογπλ δου Ρ 8: 1) Ροουηϊδγυῃ Μίηουνδο Ῥο]δαϊβ αχυδαγίοηηϊ, ἃ Ῥϑηδίῃθ- 

ηδοῖ8 ΟἹ. 88, 8 (4966 ἃ. (ὨΓ.) υϑᾳὺ0 δὰ Ῥαπδίμθηδθα 89,3 (4321 ἃ. 6ἢγ.) 
νΥ. 1-.51. 4) Ρροουῃίδγυμῃ Μίπογνδο Ὑἱοϊογίδθ οἰυβάθῃῃ αυδαγίθηηϊ! ν. δ4 

--οδὃ. 8) Ροομηίΐαγυμα γο] ἰφαογαμη ἀδογθπιὶ οἰ υβάθιῃ αὐυδάγ πη, Υ. ὅ4 ----9ὅ. 

4) Ροουηίδγυ ἀυ80 βορίθηηϊο δηἰθοθαθηίθ (0]. 86, 4. 4888 δὰ Ο]. 88, 3. 

441|6 ἃ. Οἢγ.) τησΐυδ6 ἀδίϑο 646 υϑαὰ6 δὰ ἤποιλ {ΠΠ8 χφυδάτγίθηηΐ! Γοα- 

αἰίδθ ϑγδηΐ, υϑῦγδο αὑδ0 00 αὐδαγθηηο βυσογουθγαηΐ οοιηρυίδηίυν ν. 96 ---- 

408. δ) δυϊηη86 ρϑουηίδγυμη οτγοραίδιαια οἵ υβϑυγϑγΌ ΟΙηηΐϊυη υπάροίῃα 

ΔΗΠΟΓΌΠΙῚ ΡΓΟΡΟΠΌΠΙΟΡ Υ. 109---118. [Ιηὴ {τ θὺ8 ῥυογ 8 ρογ  θὰ5Β ὑβυγ8θ 80 

600 αἴθ ᾳὰῇο ρθουπίᾶ ΘΓοβδῖδα οϑί ὑϑαὺθ δὰ ἤπθια αυδαγθηηϊ σοιηραίδηίϊαΓ, 

ὕϑαγαιη Ἀδηρδθό νἱαἱξ πὰ] 6 δ ϑη τ ΒίΓ 8 6886, ἱ. 6., υὕἦὐ Βοοοκηία8Β ἰηΐθονῦ.- 

Ῥγοίδίαγ, 80] }|1(860 ἔτη ἀρυὰ ΑἰμΘηΐθη808 ἀϑῦγϑθ, 4Ζ080 68 οθηΐθϑίμηδ τηθηῃ- 

βίγυα, ἀθοϊιηϑη. Εχ αυδίϊθονῦ, δΔηπηΐθ Ὀγϊηυὴ (88, 8) ΟΟΙΩΤΩΠΘΠλ ἀϊθΥῸ 

8δδ, «αἰίογυτῃ (88, 4) σοι θη αἰθγαμῃ 8δ4, ἰογίϊαὰ (89, 1) ἰηίθγ δ ΓΘ ΙῺ 

αἰογῦμα 884, ᾳυδρίαμα (89, 3) ΟΟΙΩΙΠΏΘΙΩ αἰΘΓΌΤα 8δδ 6586 βἰδίυ!ϊ Β., συΐδ 516 

Τ00 ϑυγδι τ Βυττη86 Οὑτὴ αἰ ΘΓΌΓΩ ὨῸΠΊΘΥΪ5 ΟΘΟΠΡΤΔηΐ. 4 ἹἹπποχράτης 

ὁ ᾿Αρίφρονος νοοαίῃν ΤΕυο. [Υ, 66; ραίγβ οἱ ραρὶ ποιηΐπα ϑυμὰ ῬΟΓΙΟ}18 ἴγα-- 
(8 δ] υτὰ ἔαΐ586 ἱπαϊοδηί. ὙΥ. Ὑ βομον, Κὶ. Βοδυ θη 1 ῥ. ὅ7, Επιὰ ΟἹ. 89, 

4 (4424 ἃ. Οδγ.) ἱπ ρυβρῃδᾶ δὰ Ὠθ᾽ὰπ) σοι γη 888 οΟοΙϑυ 6880 Οοοηϑδίδί (Τῆυο. 

ΙΥ, 101, 4). ὕδὶ᾽ οχογοί αἱ ργαοίιογι  οατὰ ἢὮδθο φρϑουηίΐα οἱ ΒΟ ΘΟ (ΤΠ Θη56 

Αὐυραϑίο 496 ἃ. ΟΓ.) ἰγδαϊ πα ὩΟΘῊ Θϑί ; δὰ Τυσγάϊ68 ἀθοδυβ δηη 5 ροϑί ἰῃ 

ΜΟρΑΓΟΡΌΙΩ ΟὈδίἀϊ 6 ΡΓΙΌΙΩ οἷ τλϑῃ !Οἤθῖὰ ἴδοῖ. 4 ϑυρρ)ονὶ. ΒΟΘΟΚὨ 8 

Ῥ. 89: δἀδοη(ἰθηΐο ΚΙγΟΒΠΟΙἾΟ οοπῃίθοὶ!ξ Ἰαρίοἰάδηη ἐςαγόσες ΘΧΘΓΑΓΘ νΟΪ 880, 

αἀοἴπαὰθ ουτοῦο δηϊδανυθῦϑθο [ἰἰογὶ8 ΑΛΟ ογαϑὶβ ἐς... ελελυϑυίας ἱποίά 886; δἵἱ 

ΓΑΒΌΓΔΘ νοϑίϊίσία Οχϑίδγθ ἤθο (θϑίδίυγ. 8 Ο]. 88, 8 (4465 ἃ. ΟΠ Γ.). 

4 ὈὨϊογυτὰ 4409. Β. ὅ ϑυρρ!ονυὶ ; βοχίυτη ἀθοίϊμη τη ρῥγυίδηΐϊδθ αἰθηὰ [1586 



49] Ι. ὕβᾳυο δὰ ἤπθιῃ 0611} Ρο]οροπηρϑίδοϊ. 58 

ΤΤΧΙΒΗΗΠΗΔΔθ, τρίτε δόσις ἐπὶ τές Παν[διονίδοίς πρυτα- 
᾿ς νείας) τετάρτες πρυτανευόσες, [ἐςελελ)υϑυίας πέντε εμέρα{ι] τὲς 

πρυτανείας " 442 ΠῚ ΤΤΙΡΙ ΓΙ ΔΔΕΈ ΈΕ. τόχος τ]ούτον [:Π]ΠΧΠΗ]Η- 
ΠΔΠΈΡΡΕΙ! 1. {τετάρτ]ς δόσις " ἐπὶ τῆς ᾿Ακαμαντίδος πρυτανείαϊς 

10 ὀγδόες [|[πρυτανευόσϊ]ες, πέντε εμέραι ἐςελελυϑίύας τὲ]ς πρυτανείας " 
44 ΔΑ ΤΊΤ ΤΤΧΧΧ. τόχος τούτον: ΤΧΧΧΧΠΗΠΙΒΗΔ- 
ΡΡΙβ. πέμπ]τε δόσις ἐπὶ τῆς ᾿Αχαμαντίδος πρ)υτανείας ὀγδόες 
πρυτανευόσες, ἐςελελίυϑυίας “ἰἐχς ἐεμέραι τῆς πρυτανείας" "ἡ. 
τόχος τούτον: ΤῊῪΚ ΤΡΓΠΗΗΗΗΔΔΑΔϑ. ὑ" ἐχτε δόσις ᾿ ἐπὶ τῆς 
᾿Ερείχϑεΐδος [ πρυτανείας] δεχάτες πρυτανευόσείς, ἐςελελ)υϑυίας 
“επτὰ εμέρας τές πρυτανείας" ΦΔΤΙΤΤΧΧΧΙΗΓΙΔΡΕΡ. (τόχος) 19 
τούτοις] ἐγένετο: [ΚΧΧΧἸΙΗΓΙΔΔΕΕΙΠΟ. Κεφ]άλαιον τὸ 

Ιδἀρχαίο ἀναλόματος ἐπὶ τῆς ᾿Ανδρίοχλέος ἀϊρχές χαὶ χσυναρ- 
χόντον " ππ[5| 4 ΤΙΊΓΗΗΔΛΔΔ. τ]όχο χεφάλαιον τῦι ἀργυ- 
ρίοι τῦι ἀναλοϑέντίι ἐπὶ τές [᾿Ανδροχλέος] ἀρχές καὶ χσυναρχόν-- 
τοῖν Δ ΤΙΒΔΔΔΔΠΈΕΕΕΕΙ. Τάδε παρέδοσαν “οι ταμίαι Φο- 
χάδες ἐχς Οἴϊο καὶ χσυνάρχοντες ἐπὶ ΣΙτραϊτοχλέος ἄρχοντος 1: 
χίαὶ] ἐπὶ τές βολές, “ἔι ΠΧειστίας [ πρότος ἐγραμ)μάτευε  στρα- 
τεγοῖς περίὲ Πεϊλοπόννεσον Δεμοσϑένει ᾿Αλκισϑένος ᾿Αφιδίναίοι 12 
ἐπὶ ἰ τές... εἶδος] πρυτανείας τετάρτες [πρυταϊνευόσες, τρίτει 

20 εμζέϊραι τές πρυτανείας ἐϊςελελυϑύϊας, ἐχ τὸ ὀπισϑ)οδόμο- 4.4 4 
τόχος τούτοις ἐγένετο [ΠΗΗΗΗΗΔ 13, “ εἰέϊρα δόσις στρατεγοῖς 
[Νικίαι Ν]ικεράτο Κυδαγντίδει 14 χαὶ χσυνάρχοίσιν ἐπὶ] τές Παν- 

ΒοΘοΚη 5 οοτηρυίανί!, αἱ οἰυβ βρη οδίίοηθιμ ΒΌρρθτηθϑηίο τ]οῖςς αὐτοῖς ἐχς- 

χαιδεχάϊτει πρυτανείαι οἴβοοῦτοΘ σοηδίαβ 68[, 801|0660 ἴΠῸ0 αυΐάθιη ἤθαὰθ υ}}]Ὸ 

060 ἴογσθηάο. Ουϑῖο ἰδρίοἰάδιῃ Βᾶθὸ ἐυγ08886 βίδίυϊ Κίγοῃ οἱ, αἱ σχυοὰ 

Ῥτοροϑβαΐ βραίϊ τη δοουγαΐίθ οχρὶοθί οἱ ἰῃ {Πὰπ ργγίδπίδθ αἴθ οοηνθηΐϊ.. Ν6- 

406 Υ̓ΟΓῸ 80 υϑὰ οἰυϑιηοάὶ (Δ Ὀυ ΔΥΌ Ρ]8ὴ 6 ΔΌΒΟΥΓΘΓΘ Ιηοηβίγαΐ {Γαρτη θη ΠῚ 

(. 1. Αἴ. ΤΥ 4179 ν. 44. 6 Ὠίογυμῃ 4897. Β. 1 Ὀϊογυ 4888. Β. 

8 Ὠίογσυμῃ 1198. ΒΓ 9 Ὀίϊογτυμῃ 1191. ΒΙ 410 Ὀίΐθογυμ 1198 υϑῦΓ85 Πὶο οΟτη-- 

Ρυΐδίδβ 6886 οὑὐτὴ ΒοΟΘΟΚὨΐτΒ νἱἰβθθῖ, βραίϊ πη ἡυτϊηογὶϑ ἤ0η βυ ἤσογο ἰη(6]-- 

Ιοχίί, ηἰἶδβὶ βίδίυϑγθίαν ᾿δρίοίἀδπλ ΟΟυ}18 ἃ τόχος 8 τούτον ΔΟουυδη 5 80}- 

βίδ Εἰ γὰΠ ΟἿ 81586. 44 ΟἹ. 88, 4 (4484. 8. ΟΒγ.). 14 Οὑτὰ ϑρῃδοίθγ δια 

οορίϑδβοί Ὠϑηγοϑίῃθη68 [6016 Θχθυηΐο Πη6η86 [0]10 495 ἃ. (ΟὮγ. (Ὀτογϑθη Ηθυγηδθ 

ΙΧ ρΡ. 18), οχογοίίι8 ΑἰΒβϑηϊθηβίατη αυαΐάθηιλ ἀομηυτα Γοα 8860 ἡδγταίαν (ΤΟ. 

ΙΝ, 89, 3), 808 Ρυ]υθ Μοββθηΐδβ Ναυρδοίο ἰγαάυοί8 ουϑίοαϊο δ ἰΓαα (8 68, 

αυΐ δἰ γΓαρίηΐ8 οἱ ἰπουγβίοηϊ 8 1 ,δοοῃίοδη ἰθύτϑίη νοχϑγοηΐ (44, 3). Αὰ 

888 Γ68 δατηἰηἰβίγαη 85 Ὠοπ)οβϑίμοηθ8 ἰδὲ ΓΘΙΏ ΔΉ 81586 ν᾽ ἀοίΓ; Ὠδῖὴ ἤδη Ρ6η- 

ΒίΟΠΘΙ Ὁ8Ὲ}]0 ροϑί τηράϊατη τηθηβοῖη ΟΟίΟΌΓΘΠλ ἀθτηθτῃ δοοορίϊ. 48 91᾽6- 

Γα 985. Ἀδηραθό. ΒΚΌ 14 Ηδοθο δὰ οχρθάϊ! οηθὰ αυϑηλ δῆη0 611] οοἴδνο 

ἰηϑαηΐθ ἰῃ Ογίμογαια ἰηβυΐδιῃ ϑυδοθρίδτη ἡϑγγαΐ Τῆυο, ΠΥ, ὅ8 τγοίθγθηἀδ Ἀδῃ- 
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διονίδος πρυτανείας ἐνάτες πρυτανευόσεϊς, πέμπτει καὶ] δεχάτει 
βμέραι τές πζρυτανεΕίας ἐςελελυϑυίας ᾿ π΄. τόχος τούτοις ἐγένείτο 
ΤΤΧΧΧΙΠΗΠΗΗ 156, Κεφάλ]αιον τὸ ἀρχαίο ἀναλό- 
[ματος] ἐπὶ τές Φοχιάδο ἀρχὲς χαὶ χσυναρχόντον- Π|4.4 4. 
τόχοᾳκεφάλαιον τῶι ἀϊργυρίοι τὸι ἀναλοϑίέντι] ἐπὶ τές Φοχι[άδ]ο 

25 ἀρχές καὶ χσυναρχόντον.- ἼΠΤΎΧΧΧΙΒΗΗΙΗΔ. Τάδε παρέ- 
δοσαν “οι ταμίαι θ[οχυϊδίδες ᾿Αχερδόσιος καὶ χσυνάρχοντες ἐπὶ 
᾿Ισάϊρχο ἄρχοϊντος 16 καὶ ἐπὶ τῆς βολᾶς, ἕι.. .]ι.χος [πρὄ]τος 
ἐγραμμάτευε, ᾿ Ἑλλενοταμίαις “ένοις ὃ........ Ι--τ-τ- Χαρο- 
πίδει Σχίαμβ)ονίδει καὶ χσυνάρχοσ(ν ἐπὶ τῆς ... [ ---- ἰδος πρυ- 
τανείας ---τ τος ς πρυτανε)υόσες, ᾿ἔχτει χαὶ εἰχοστέι τς πρυ- 
ταγεῖας.......[π-τ- τόχος τούζοις ἐγένετο ΧΧΧΧΙΒΗΙΙΔΠΊΠΠΠ. 

80 δευτέρα δίόσις ἐπὶ τῆς ----- -ἰίδος πρυτανείας -- -τ τς ς πρυ- 
ταγευόσες, δοδεχάτει τὲς πρυτανείας: 4.4 ΤΤῚ [(----|--τ-τ- τό- 
χος τούτοις ἐγένετο᾽ --------π-ττς τρίτε δόσις ἐπὶ τῆς ᾿Ερϑεχεΐδος 
πρυτανείας ἡ εἰ- --τττ- ες πρυταν[ευόσες, ------- τές πρυτανείας 
--τ-ς--- Ἰ. τόχος τούτοις ἐγένετο. [ΗΉΔΔΔΡΕΙΟ. τείτάρτε δό- 
σις | ἐπὶ τὲς ------ς- δος πρυτανείας ----πτ-π- Ἰπρυταγνευόσες; 
τριακοστεῖ τές πρυτανείας ...... Ι τόχος τούτοις ἐγένετο ------- | 
Κεφάλαιον] τὸ ἀρχαίο ἀναλόματος ἐπὶ τς Θοχυδίδο 

δο[ἀρχὲς χαὶ χσυϊαρχόντον ..... . τόχο χεφάλαιον τῶι] ἀργυ- 
ρίοι τῶι ἀναλοϑέντι ἐπὶ τὲς Θοχυδίίδο ἀρχἔς καὶ [ χσυναρχόντων 
--ττττν-ν- Τάδε παρέδοσαν “οι ταμίαι Τιμοχλές Εἰτεαῖος χίαὶ 
χσυνάρχον τες ἐπὶ ᾿Αμυνίο 17] ἄρχοντος καὶ ἐπὶ τές βολ]ές, ᾿ἔι 
Δεμέτριος Κολλυτεὺς πρῦτος ἐγίραμμάτευε, ... |--τ-- Μυρρ)- 
νοσίοι καὶ χσυνάρχοσι ἐπὶ τές Ακαμαϊντίδος πρυταν]είας ------ ς18 
πρυτανευόσες, --- - τ - εἰ] τές πρυτανείας - ΠῚ ΤΤΤΤΎ ΧΧΧΧΙ 

40 ΠΗΔΔ.. τόϊκος τούτοις ἐγίένετο᾽ ---τ- τ τττττττσς--ς- δευτέρ]α 
δόσις ἐπὶ τές Πανδιονίδος πρυτανείας -------τ τς [ πρυτανευ- 

806 νἱάϊδ; δθὺ ρϑηβίο ρ8}}0 ροϑί τηθάϊυτη τΘΏβθῖὰ ΑΡΓΠ]Π θὰ 434. ἃ. (ὮΓ. 
ἴδοίδ οδί. Νίοίδθ ποιηϑῃ γοϑίϊαίϊ! Βοϑοκὰ (Ὁγαάδης Ραμ ραρὶ ἤδη ἰδυη!]} 81 

[αἰ886 ἰάθιη ργορανΐ ὕτκ. ἂν. ἀδ8 ϑϑούύθϑθη ἀ. ΑἴΒ. ρῥ. 346). 1 δ ὨἰΘΡΌ 
195 υϑυγδδ 6886 ϑἰδίυϊ, Β, ἰΐα αἱ ὁχ Γγϑιχαΐβ ἀυδρθὰβϑ δηηΐ 88, ὁ Ὀγγυίδ 115 

ΔΙίθγα 86 8]06 18 85 αϊογυ ἰυοῦὶί. δὴ 816 ἈΒΟΓΑΡΓΌΙΩ ΠΌΙΏΘΓῸΒ δοουγδίο 6χ- 

οἱοί Ἰδοῦ 81). 41β ΟἹ. 89, 4 ((24|8 ἃ. Οἢγ.). Ηυΐϊυβ δηπὶ γαίοῃϑϑ ἰδγὰ ]8-- 

ΟΟΙΔΘ βαηΐύ υἱ πΠ}} ἰηάθ ἀθ ρϑηῃβίοῃ δ ὑθιωρουῖθυβ οἱ ὑϑῦγδθ βυτ18 ΘΟ] ρὶ 

᾿οϑϑί. 41 ΟἹ. 89, 8 (4482 ἃ. Ομ γ.). 48 “ΑσδιηδηἝαἱ8 ὈΓγἰδη 81 ΟΧ 

οἷβ αῦδθ ἰηΐγα αἰβρυίδθίυλιβ δά ραγθθι βορίϊπλα [1886 Ὀυϊογθα ; ΘΕῸ σαυτα 

ΡΓΪΐΩ8 Οχἰμαθηᾶδ 80 πϑοθβϑαῦίο, ὑπ ΘϑΡυτα ἔαἱΐ, ΄φυ86 ϑυηΐ ἰηΐο  Βθουθη δ 

οὐ βοχίδια ". ΚΙγοβπο. 



49] Ι. ὕβαυο δὰ ἤηθδιῃ Ρ61}} Ρο]οροηῃθϑίβοί. δὅ 
---- -. .ὄ.ὄο. 

όσες, ------ ει τῆς πρυτανείας" ---- ΤΤΡΙΓΗ. τόχος τούτοις 
ἐγένετο. ΠΙΒΔΡΡΡΕΙΠ [-τρίτε δόσιίς [ἐπὶ τές ---- -- - τ ίδος πρυ- 
τανείας [------ τες πρυτανευόσες, τετάρτει τές πρυταϊνείας 
ἐν ννραμ {{-ττ τ τόχος τούτοις ἐγένετο ---Ἰ [ΗΠΊΔΔΔΈΕΕΙ. τε- 
τἄρτε δόσις ἐπὶ τὲς Αἰαντίδος πρυτ]ανεί[ας ὀγδόες πρυτανευόσες, 
δευτέραι καὶ] εἰχοστέι τές πρυτανείας" [ἢ]. τόχος τούτοις ἐγέν]ετο 

45 ΧΙΗΗΪΓΗΔΔΔ.ΔΊ9, πέμπτε δόσις ἐπὶ τές Λεοντίδο)ς 29 πρυτανείας 
δεχάτες πρυτανευόσες, τἰετάρτ]ίει τές πρ[υτανείας .... τόχος τού- 
τοις ἐγένετο ἩΔΔΕΡΙΙΟ. Κεφάλαιον τὸ ἀρχαίο ἀνα- 
λό[ματος] ἐπὶ τές Τιϊμοχλέος ἀρχὲς καὶ χσυναρχόντον" {π|Π.] 
ΔΑ ΤΎΧΙΗΗΔΔΔΔΡΡΙΙΟ. κεφάλαιον τόχο τίοῖς ἀνα- 
λοϑέσι χρ[έμασιν ἐπὶ τές Τιμοχλέος ἀρχές χαὶ χσυϊναρχόντον᾽ 
ΤΙΒΗΗΗΔΕΡΗΟ. Κεφάλαιον ἀν]αλόματος χσύ[μ- 
παντος ᾿ὃ ἐγενέτοξ! ἐν τοῖς τέτταρσιν ἔτεσιν ἐκ Παναϑεναίον 

ὅ0 ἐς Παναϑένζαια - [ΠῚ ἢ π4.2.Φ΄Α ΠΙΤΤ Χ. [[---- - χεφάλαιον 
τόχο χσύμπαντος ᾿Αϑεναίας ἐν τοῖς τέτταρσιν ἔτεσιν ἐϊΐχ 
Παν)αϑεναίον ἐς Παϊναϑέναια ------ -ττς- ] ̓ Αϑεναίας Νι- 
χες ἐπὶ τές Ἀκαμαντίδο]ς πρυτανείας ||-------τ-τ τ ς πρυτανευύσες, 
---τ---- ει τές πρυτανείας Τιμοχίλές Εἰτεαῖος χαὶ χσυϊνάρχον- 
τες 22 πα[ρέδοσαν «--------- τόχος τούτοις ἐγένετο -------- - 
[Τάδε τὸ τόχο τοῖς ἄλλοις ϑεοῖς ὀφελόμενα ἐλογίσαντο “οἵ λο- 

ὅδ γισταὶ ἐν τοῖς τέττ]αρσιν ἔτεσι [ἐχ Παναϑεναίον ἐς [Παναϑέ- 
ναια. Τάδε παρέδοσαν “οι ταμίαι τὸν ἄλλον ϑεῦν, Γύργοἤ]ινος 
ΟἸἰνείδ!ο ᾿Ιχαριεὺς καὶ χσυνάρχοντες ----- στρατ]εγοῖς....... |- - 
--τπνο.ς τόχρος τούτο----- |-π- π ππτπασι: ΤΧΧΧΧ.ΗΙ-- 

60 τόκος τούτο ---- - - [---- - ΗΗΔΔΠΈΕΙ. τόκος τούτο ---- τ- -- -- 

19 Νυχηθγοβ οἱ ργυγίδηϊδο οἱ ἀϊδὶ οἱ βῃ)ϑιῃ Ἀϑυγαυ τη ΒυρρΊοΥ ΚΙΡΟἢ- 

ΠΟΙ͂, 800{1}} οοταρυίδίίοηθ ἀθιηοηβίγδηβ, ἢδ6Ὸ 860} ΘΟΧροαϊγὶ ΟῚ ῬΟΒ886 ηἰ8ἱ 

αἱ ΘΠ ΔΙ 05 87 ἀἰΘΓ ἢ ὈΒΌΓᾺΒ 6886: αυοα οὐὔπὰ οοηδίοι ἀθοϊσηδηη ὈΓΥ 8 Ώ 81 

ἀϊογυπ ἰγϊσίηΐα βορίθι [α͵886 (Υ. 78), οοηυθηΐ, ἴῃ Υυἱροβί Ὁ Τ 8] ΘΓ ῸΠπ|) οΟΟἰδναθ 

ρῬΥυ δηΐδθ αἴθ, ἀυτατηοάο οοἴδνϑιη ΠΟΏΔΙΏΑΙΙΘ ἔγΐοθηο5 56η08 αἰ68 8 1556 8[8-- 

ἰυδηγ8: Ὠδῖῃ (86 --- 99) - 86-Ἐ 81 ΞΞ 87. 40 ϑυρρ!. Κ. ΟΧΥ. 76. 41 ϑυρ- 

ὈΪονὶ. 44 Αρραγοί ἰοΐο αἰιιδαγθηηΐο ἀηδπὶ τπηοᾶο ρϑηβίοηθπι 6χ Μίπουνδθ 

Υἱοίογίαθ ρϑοῦ 8 ἰδοίϑ 6880 δία ϑϑτὴ χαϊάθη ΔΠΠῸ αυϑγίο. 48 Ε{ίδτα 

ΟΧ ΒΟΟ μοβϑῦγο ὍὯΠῸ Ιη00 8ΠΠ0 ὈΘΟΌΠΪΔ0 θγοβαίδθ δαηΐ δίαυθ ἀυδῦυβ αυϊ- 

ἄἀθιὰ ρϑηβίοηΐϊθυ5 (ὈΓΟΡ ν. δὕ---Ἴὅ, δ᾽ίθγα 75---98); σύρῃ δηηυτη ἰΐθιη αὐ8Γ- 

πη Ο]. 89, 24 (4482 ἃ. ΟὨγ.) υἰβθ0 οχ βγη Γαξοηΐθυ8 (οἷ. Ὁ. ὅ23) 

Ιου] [1881 1ὴὼ6 δρραγοῖί. Οοδίθγυτη ἀθ ὉΓΪΟΥΪΒ ῬΘηΒίθη18 ἰθιηροῦθ ὨΪ811 ΟΘΡ 

βίδίαἱ ροίοϑί, αυΐα ΠΟ τηοᾶο ῬΥΥ δηΪδ9 οἱ αἶθὶ Πυγ ΘΓ ὈοΥΪΐΐ, 804 Ὠυβαῦδῃη 

ΒΤ] ΟΔΡΙ(8 οἱ ἈΒΌΓΡΑΓΌΙΩ ϑυτσηϑ6 οχϑίδηίς δὰΐ ἴῃ ἰηίθαγυτ γοϑίϊ αἱ ροββυηΐ, 



56 ῬΑΓΒ ΡὈΥΪΟΥ. [29 

---τς- ΔΡΡΕΕΙΠΠ]. τόχίος τούτο -- - -- -- [ἰ -τ τ τ ττ στ τόχος τούτο 
- πα] ΡΕΡΠ ΠΠΠῸΟ. Μοοϑὸν -- --- - τόχος τούτο - --[--τ -- Ἀδρασῃ 

τείας ΙΔΛΔΑΙΠΡ. τόϊχος τούτο --- --α- - τ [----τ--τ- τ τόχος τούτο 
----τ--- 1] ΟὉ. ᾿Ἀπόλλονος-----τα- τόχος τούτο - ---- - Ι - 
-- - τόχος τούτο ---- - Τ᾿ Εραχλέος ἐΐν Κυνοσάργει -- - - - τόχος 

θῦ τούτο ----- . [-τττττττ-- .] τόχος τούτο - -- -- - |-τ- τ τ πστοςς 
Ἀ]κπόλλονίος - -- τ τ ττττ-- Ι---- - ο---τ-ς [[-τ---τ-τῖς- Δέ)μο- 
φῦνίτχιίς --- - - τόχος τούτο --, [ ---τ- -τ-ττ- τόχο)]ς τούτο 

τ ΗἩΔΔΙΠΈΕΡΕΡΙΠΟΌ ----- ---- Ι ----- ς ΧΗΠΗΙΒΔΔΔΔ 
ΠΡ᾿ΠΠ1. τόχος τούτο Δ]|---- - τ τ τ ττπσττς- ᾿Αϑεναίας ἐπὶ Παλ-- 
λαδίοι Δεριονξείοι - -- - - - τόχος τούτο -- ἰ-- -- - - ἸΗ - - - [τόϊκος ἡ 
τούτο ΔΔΟ. Ποσειδῦνος Καλαυρείάτο --- -- - - τόχος τούτο | 
--τ-τ-ο- Κεφάλαιον τὴ ἀξρχαίο ἀναλό)ματος τὸν ἄλλον ϑεῦν τῆς 
πρότες [δόϊσεοίς ἐπὶ Γοργο ίνο ἄρχοντος “4 4... ...... ἸΗΓΙΊΙ͂..... 

1 χεφάλ]αιον τόχο τούτοι τῦι ἀναλόματι. ΧΧΗΔΔ ---|[- -, - - Τάδε 
παῤέδοσαν] “οι τα[μίαι τὸν ἄλ]λον ϑεῦὸν Γόργοινος Οἰνείδο ᾿Ϊχα- 
ριεὺς [καὶ χσυνάρχοντες χαϑ᾽ ᾿έχαστον τὸν ϑεὸν] ἀπὸ τῦν ᾿ εχάστο] 
ἐπὶ τές Λεοντίδος πρυτανείας δεχάτείς πρυτανευϊόσες, ----- τ ] 
σϑεῖ οϑί....... » εἰϊκοστέι τές πρυτανείας "329 ᾿Αρτέμιδος Ἀγρίοτέ- 
ρας ..| ---τόχος τούτο] ΔΕΡΕΕΙ!. [Αφροδίτβς ἐν κέποις. ΤΤ 
ΓΡΙΗΓΙΔΔΠΊ. τόχος τούτο: ΠΗΡΡΕΙΠΙΙΟ. -- - τ- ΧΧΙΒΗΙΗ 
ΗΔΔΔΔ [... τούτο] τόχος ΕΠΠΠῸ Ὁ. Διονύσο ΗΠΗΓΙΠΈΕΙ. τόχος 

80 τοἰύτο- [Ο.. .[- - -τς τόχος τούϊτο.. ΠΠοσε)ιδόνος ἐπὶ Σουνίοι 
ΤΤΤΤΧΙΗΔΔΠΙΈΡΙ ΠΟ. τόκος τούτο "[ ΔΕΕΡΕΙΟΌ [- ----τ- 
ΧΧΙΧΧΙΗΗΗΔΔΙΔΔ... «νον τίόχος τούτο. ΕΡΙΠΠΙΟΌ. Ἀρ- 
τέμιδος Μονιχίας[- - - - - - Ι τόχος τούτο - -- - - - - 1] Θεσέοϊς 
ΓΙΠΗΒΗΠΈΡΡΙ]ΠΠΠΟ. τόκος τούτο: [ΟΌ. “Ἰλισῦ ΗΗΗΉΗΡΕΙ͂. 
τόχίος τούτο᾽ [( (--- - - τόκος τούτο -- -- -- -- -- - “Εφαίστο ΤΧΙΒΗ 
ΗΔΔΛΔΔΛΔΠΡΡΡ. τόχος τούτο" ἔΗΡΙΡΙΙΟ. ᾿Αϑίεναίας.. | -- - 
- -ἸΓΠ}}. τόκος τούτο. ..... Ι Μοσὸν [ΗΔΔΕ. τόκος τούτο" [(Ό. 

8ὅ Θεῦ χσενιχῦ....... [[- - -- - - τόχοςς τούτο [.. “ Εραχλέϊος ἐν 
Κυνοσάργει᾽ [ΔΙΔΔ. τόχος τούτο" Ο. Δεμοφίδντος᾽ | ----- τόχος 
τούτο - ----- - Ι᾿Αϑείναίας ἐν Παλλ]ενίδι.: ΧΧΚΧΗΗΗΗΔΠΈΡΡΕΙ. 
τόχος τούτο [ΠΠΠΠΠῸ. ᾽Α[....... | ---τ - τἰόχο[ς τούτο᾽ ---᾿ Αρτέ]- 
μιδος Βραυρονίας: ΗΜΗΙΒΡΡΕΙΙΟ,. τόχος τούτο᾽ [[Ὁ..... [- 
--τττττνς- τόχος τούτο - - - τη Ο]ἹΌ. ᾿Αϑεναίας ἐπὶ Παλλα- 

944. δορίθηἀθοΐπη αἰθγὰπι) 8088 6580 ΒΟΘΟΚΗΪπ5 Υἱάϊί (οἵ. ργδϑοίριθ νϑ, 

18. 88. 84, δθ), 



49] Ι, ὕβθαᾳφιο δὰ ποι 06}]} Ῥϑ] ρομπηθϑίϑοί. ᾿ς 57 

δίοι - ΡΡΙΟΌ.. τόχος τούτο---- - ---- τ τ τόχος τούτο -- - --τ τ ΙΔ 
Φ0ΡΡΕΙΠ]. τόκος τούτο" Ο. Μετρὸς ἐν ΓΑγρας" ΠΗΙ---- -ς τό! 

χος τούτο-- -- - -- -- - --΄- 1]. τούτο τόκος" Ο. ᾿Αϑεναίας Ζοστερίας ᾿" 

Η[---- -α- τόϊχος τούτο ------ Ϊ ΔΔΙΈΡ. τόχος τούτο" ἰΌ. Κε- 
φάλαιον τὸ ἀρχίαίο ἀναϊλόματος τὸν ἄλλον ϑεῦν τῆς δευϊτέϊρας 
δόσε)ος ἐπὶ Γοργοίνο ἄρχοντος" 44 ΤΤ Τ ΓΙΓΗΗΗΗΗ [.......} 
οὐ νι χεφάλαιον τόχο τούϊτοι [τοῖ ἀργμρίοι" ΚΙ͂ΔΔΔΡΕΕ. Κε- 
φάλαιον ἀναλόματος τῦ ἀϊρχαίο χσύμπαντος τὸν ἄλλον ϑεῦν᾽ [Ι͂ 
.ΤΤΡῚ, νὐννςν ΒΔΔΔΠΡΕΡ. χεφάλαιον τόχο χσύμπαντος 

9ὅ το[ύτοι τῦι [ἀργυρίοι.: ΧΧΗΗ------τ- -τ-- ] 
[1ἀδε ἐλογίσαντο “οι λογιστίαὶ ἐν τίοῖς τέτταρσιν ἔτεσιν τό-- 

χον τοῖς τὲς ϑεῦ 26 “ἃ “οἱ πρόϊτεροι λο[γισταὶ λελογισμένα παρέ! 
δοσαν [ἐν τοῖς ᾿εἰπτὰ ἔτεσιν, τόχον τετραχιςχιλίοις ταλαΐντοις. .] 
πτα--ις πεντα[κοσίαις εἴκοσι δυοῖν δραχμαῖν. τούτοις τόχος ἐγέ- 

νετο.... . 
10 --------- τοῖς ἄλ]λοις ϑεοίῖς ἐν τοῖς τέϊτταρσιν ἔτεσιν, ᾿ὰ 

οι πρότεροι λογισταὶ λελ]ογισμένα παρέδοσαν ἐϊν τοῖς ᾿εἰπτὰ ἔτε- 
σιν, πεννταχοσίοις ταλάντοις, διαχοσίοις τἰαλάντοιίς, -- -τ--τ- τα- 
λάντοι)ς, ᾿ἐχς ταλίάντοις, χιλίαις ἐνενέκοντα δραχμαῖς, πέντε 
δραχ[μαῖς. τόχ]ος τούτοις ἐγένετο ἐν τοῖς τέτταρσίιν ἔτεσιν)" 44 

ΠΙΤΤ ΧΧΗΡΒΗΗΔΔΔΠΈΡΡΙΙΟ 36 
[---τ- τ- -τ--ο--- Ις ᾿Αϑεναίαίς Νίκες ἐϊν τοῖς τέτταρσιν ἔτε- 

106 σιν ᾿ ἃ “οι πρότίεροι λογιϊσταὶ λελογισμένα π]αρέδοσαν ἐΐν τοῖς 
“επτὰ] ἔτεσιν, εἴχοσι ταλάντοις, δυοῖν ταϊλάντοιν,... [-τ-- - - χονϊτα 
δραχμίαῖς), ὀχτὸ [δραχ]μαῖς, δυοῖν ὀβολοῖν- ΤΙΗΓΙΔΔΛΔΔΕΡΙ [2 

-- τ-τοτποππερμο ἐν [τοῖς τέτίταρσινν ἔτεσιν, ᾿ὰ “οι πρότε- 
Ἁ 

ροι λογισταὶ λίελογισμίένα παρέδοσαν ἐν τοῖς ᾿[ε[πτὰ] ἔτεσιν τα- 

Φῦ ΡΟ] 6418 : Βοχασηίον ν. 100----Ἴ 08 ἈΒΌΓΔΘ ρΘΟι ΔΓ ΓΘ ΤαΟγα τη ἀθογάμω, 

Υγ8. 104---407 Μίηρννδο γἱοίοῦίδθο.Ό 436 Ουδουησαθ ταϊίοηθ νΥ. 104 ἰδ] Θῃ(ΟΥΌΙΩ 

ὨῸΠΙΘΓΌΙΩ ΘΧΡ ον υΐ8, υἱΐχψαθ τϑίογοϑ οἰ οϊθη  ὑϑυγ86, αυϑιη αὐ8θ6 ὉΓῸ Ρ6- 

οὐ 8 φυδάγίθηηΐο 88,8---89,39 ΘΥΟρδ [18 οοτηριίαΐδο βιηΐῖ. δίδίποηάυτα ἰρὶ(Γ 

Ουμλ ΚΙΓΟΒΠΟΙΗ͂Ο, 80 88, ὃ τηοάυ! ϑυγϑγθϊη 5808 ΔΟΥΓΔΥΪ 8 ΟΠ αἀΘθἀδΡα πὶ 

ἱπηγ 1 Πἢ 6880, 86α 681 ἱτατηϊηυϊ  οηθπλ ὨΟη ῬΟΥ 556 δὰ ρῬΘΟυηἶΔ8 488 

οἰν 88 ἴἰδπὶ ἰυτη ἀθροθδί:; ἱσῦσηο ΡῥΓῸ [18 τηϑὶτ18 86 118 ΒΟΙΎΘΓΘ ΡΟΡΓΟχί886 ΑἰΠ6- 

ΠἰΘη868, Π6 οἰν 88 Πάστη [ο[6}}18856 νἱἀογοίαγ. 97 Ηδθο αυϊάρστῃ ΒοΘΟΚὨΐυ5 τ ΠΟΥΪ 

αυϊ ΟἹ. 88,8---89,34 οδίίϊηυ!ϊ! υϑγδθ ᾿ηοαο0 δοοοιῃηοᾶδιο σοηδίῃβ ο6ϑί, 56 ἰὰ 

Πορὶ ὩΟῚ Ῥοβ86 Κιγοῃῃοίῆυβ ἀθιηομπϑίγαυνϊ(. [Ιάθπὶ ἰρία σαοὰ ἴῃ γο] χυογαχη 

ἀδογαμ᾿ (μοί. 396), οἰΐατλ ἴῃ Μίηογνδο γἱ οίογίδθ, οἱ δῖπο ἀυθίο οἰΐδια ἴῃ Ρο ΐᾶ- 

αἷβ ῥΡϑουη 8, δὶ ὈΘΌΓΑΓΌΠ ὨΌΙΊΘΙΒ ἰοἴτι5 ἰπἰογο αἰ γοῦβὰ 99, ΟὈΒΘΤΎΥΘΙΏΙΩ 

6850 δ5ἰβίμιθγηυϑ. 



--.-.-.--  . ...--ὦᾧ}Ἁὦο’΄’ὃὄρ.....-..ς-.--- - -“Ἕ“ἝἷἝ“͵͵. -Ἕ.  . ..... ρ΄ .-44...--ᾷᾷΦΠᾧᾧὋΕἅ͵Ε6οὋοΠυἔὁοὁ΄“΄“ἷἝἷ“ ἧ ́΄΄΄΄ Ὁ ἙἙαἙα᾽-ς.-.-...-Ἐ.-. 

λαάνίτοι)] τετραχοσίαις ἐνενέχοντα δραχμαῖς [....... Ι--τ- -----Ὁ 

-- 
[--- ---- ἐν] ἔνδεχα ἔτε(σ)σιν ! 42 ΠΙΤΤ ΤΧΧΧΙΔΔΔΔ 

ΠΡΡΗΙ 38 

᾿Αϑεναίας Νίχες καὶ Πολιάδος (ΧΑ ΧΧΊΒ [4 42 Π|Τ͵ΤΧΧΧ 
ΗΗ---.-.. 82|--α--ς---- Πολιάϊδος χαὶ] Νίχίες τόχ]ο ΧΗ 4 5 

115 24 ΠΙΤΤΤ- -- --88--- - οα τὸ ἀρχ]αίο ἐν ἔνδεκα [ἔτεσιν -- - - -Ἰ 34] 
[----τ- τ τὉὉ- ἐν έἔνδεχα ἔτεσίιν -------τ- - τ 186{-.-τ---..- ἅπἰασι τᾶς 
ϑείος-----τ-αςς- τος. 136{{---τ-τ τς ἐν] ἔνδεκα ἔτεσίιν ------ τ - 

28 ϑυυηπηδ ΘΟΓΌΤῚ αυδ6 ΘΧ οΟἸληΐ 08 ΔΟΓΑΓΙ 8 τηὰΐδ δυϊηρϑὶί οἰν 85 ΡΘΓ 

ὑπάθοίπη 8ΏΠη08 80 ΟἹ]. 86, 4 (438[2 ἃ. ΟἸΓ.) δὰ 39, 3 (4484 ἃ. Ο(δγ.). 

49 ὕδβαγδο ϑογι πάθη ΘΓ ἰάσδιῃ ἰθιηρυϑ. 80 Ροουηΐδθ ἃ Μίηθγνα Ροϊϊδαθ 

τηὰίυδο Βυτηρίϑθ ῬΘΓ Θοβάθῃ 8ηη08. 81 ὕδιυγδθο θαυ ὉΠ θῃλ. 88 Ῥοουηΐδο 

Μίποννδθ Ρο] δα 8 οἱ ΥἹοίογίθ τηὰαΐαδο βυϊηρίδθ ρ6. ἰάθιῃ ἰθῶριι8. 88 [[80Γ86 

ΘΔΡᾺΠ ΘΠ. 84 Ηἶο βογίρίδϑ [αἰ586 Υἱ θην ρϑουηΐδθ Ῥ6 Γ᾽ ἀπάθοί μη 8ΏΠ0Β ΘΧ 

ΡΘΟΌ 8 ΓΟ χαογύτῃ ἀθογὰπι ἀθδυτηρίδθ. 85 ὕβδιυγϑθ ΘΓ ΘΙ. 86 Ὦυο 

οχίγθυηϊ ὙΘΥΒῚ18 ΒῈ ΠΏ 81Ὼ ῬΘΟΙΏΪΔΥΌΙΩ ΟἸΪ.Τ ΟὟ υϑυγὶβ (γν. 109. 110) οοἢ- 

ἐἸη1886 νἀθηίυγ. Ναπι) ροβὲ σης νογϑύτῃ δἰϊχψαϊὰ βογίρίαμι ποεῖ ἰῃ Ἰαρίάθ, 

ἱποθυίατη οϑί, Αἱ ποη βίδίίπι ροϑί βηϊξατη {πὰ υὑηδδοίτη δα πὰ δρδίϊ τη 

{{ἀἠ ατὰ ἰμοΐβαπι 6886 Κιγομ μοί ἰπάθ οΟἸ]]ορὶί αυοᾶ ἀαινὶ ραν. ργίαδθ ἀ6- 

ΟἸ᾿ αἰ οπΐ8 δίψαθ ἰῇ -αὶς ὀχοιηί, αὰδθ γθ8 υἱΐγα 0]. 90 ΓΘΙΔΟΥ͂ΘΓΘ ΤΟΠΙΠΉΘΗ- 

ἰὴ γοίδί. Οὕδγθ υϑγί δβαυὰ αἰβϑί πα} }]6 6580, 46 υϑυγῖϑ ΔηηοΓαπὶ ΒΟΘαΌΘὨΓ ΠΩ 

δἰ χυϊὰ δβογιρίαμλ [Ὁ}886. 

80 4815 τηδυηογὶβ ἰγίδησαϊα, 486 Ὑ᾽οίογίδο βίαίπδιη διιδι1- 
Ὠθθᾶΐ, ἱηνθηΐὰ ἀϊἷ6 30. Π6ο. 187 ΟἸγτωρίδθ ῬγορΘ ἀῃϑα μη (ΘΙΩΡ]] 

ΧᾺϊ ἰμίθν τηϑυὶἀΐθη οἱ οὔἱθηΐθιῃ 50] θὰ βρθοίδι. Εα. Εἰ. αυγίϊα8 
Αγ δο]ορίβομθ Ζοίίϊασπρ ΧΧΧΙΠ ρΡ. 178 ἡ. 1. ὝΕἷ. χυδο ἀθ {ἰὰ]0 
Θχροβαθγιηί ΜΙΟΒ 6115 σοι. Ζίῃ. ΧΧΧΙΥ͂ ρΡ. 1623 5ᾳ. 61} Ι0]α. 
Ρ. 329. Βγυμη 5: 0π 0 βου ομίθ ἀθν ἀκδάθιηϊθ σὰ Μύπομβθη 4876 

Ρ. 388. βοβυθαγί 92}48γ0. 1. ῬμΠ. ΟΧΙΠ ρ. 397. ὕτ ομ5. Β6- 
το κΚυηροθη ΠΡΘΓ ἄθῃ οἰ γι ρἰϑομθη ΤΟρΡ6] ἃ. 561ὴ6 ΒΙ]ννογ κα 
Υύγηρυνρ 1877. ϑΒοβυδγίηρ Ατομδο]. Ζοίϊαπα ΧΧΧΥ͂ Ρ. ὅ9 5ᾳᾳ. 
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Μεσσάνιοι χαὶ Ναυπάχτιοι! ἀνέϑεν2 Διὶ 

Ὀλυμπίωι δεκάταν ἀπὸ τῶμ πολεμίωνϑ. 

Παιώνιος ἐποίησε Μενδαῖος 4 
ὶ 3 ’ ἤ -- Ἁ Ἅ 

καὶ τἀχρωτηριαῦ ποιῶν ἐπὶ τὸν ναὸν ἐνίχα. 

π{ογαίαγα ἰοἰΐα8 {{{}}} ΙΟομΐοα νο]ραγίβ, αἀἰδίθοίαβ ν. 1. 8 Ὀογίοϑ, νυ. 8. 4 

Α(οα 68. 1 Μοββ6η 115 ὁχ ρϑίγία οχρυ βδὶβ Νϑυρδοίαμα δῆηο 456ὅ 8. (ΒΓ. 

ἀοιτηϊοἰ πὶ 80 ΑἰμΘηϊθηϑίδυ5 ἀδίδμημ 6586 ποίῃπλ οϑί. Αἱ ἷς {{{}]8 γϑίοσθϑ 

ἱῃοο]δ8 ὩΟῺ ΘΧΡΌΪ805 6880, 86ἃ ὑὴᾶἃ οὑπὶ ΟΟἸΟῊΐΒ Μθβ586 118 αὖ δηΐθα Οὐ Πὶ 

Γοογοτῦτα Ορυπίίϊογαιῃ ἐποίχοις (ΥΥ͂. ΝΊΒομ ον ΚΙοίηθ ϑουτ ἤδη 1 ρῥ. 414) ὈΓΌΘΙΩ 
ἰθηυ 580 ἀθιηοηδίΓγαί. (. 4 Ῥαυ8. Υ, 36, 41: Μεσσηνίων δὲ τῶν Δωριέων οἱ 
Ναύπαχτόν ποτε παρὰ ᾿Αϑηναίων λαβόντες ἄγαλμα ἐν ᾿θΟλυμπίᾳ Νίχης ἐπὶ [τῷ] 
χίονι ἀνέϑεσαν. τοῦτό ἐστιν ἔργον μὲν Μενδαίου Παιωνίου, πεποίηται δὲ ἀπὸ ἀν-- 
δρῶν πολεμίων, ὅτε ᾿Αχαρνᾶσι καὶ Οἰνιάδαις (ἐμοὶ δοχεῖν) ἐπολέμησαν (ραυοὶβ 
Ῥοβί 466 8. ΟἿ γ. δηπίβ, οἵ. Ραῦϑ. ᾿Υ̓́, 96. ὕγ}108)ὲβ. Μεσσήνιοι δὲ αὐτοὶ λέ-- 
ἴουσι τὸ ἀνάϑημά σφισιν ἀπὸ τοῦ ἔργου τοῦ ἐν τῇ Σφαχτηρίᾳ νήσῳ μετὰ ᾿Αϑη- 
γαίων, χαὶ οὐχ ἐπιγράψαι τὸ ὄνομα τῶν πολεμίων σφᾶς τῷ ἀπὸ Λαχεδαιμονίων δεί-- 
ματι, ἀπὸ Οἰνιαδῶν δὲ χαὶ ᾿Αχαρνάνων οὐδένα ἔχειν φόβον. ΓὉἱΓαΙΊΧαΘ ΤΑΘΓΘΙᾺ 
οΟὨ οἴ ΓΙ 6856 Ὠ640 Ραυϑδηΐδθ ἃθαυβ]98 δ᾽ πη 46 “Όδη ΟΧ ΠΟΟ 'ρ80 1ὴη0- 

ηὐχηθηΐο αυϊοαυδηη ἀ6 οσοδϑίομθ αὰἃ ἀθαϊοαίαμη 658οὲ οοτηρογίσμα Παρυ 880 

γ θα 1ρ88 ργοάυηί. Αἰχυΐ Ραυδβαηΐδο χαΐάθιῃ οοῃἰθοίαγα Ῥγορίου ἰθιροῦγὶβ 

Γα[Ϊο 68 Γοἰοἰθηδ 68[, αυΐὰ ροϑί ἰθιηρίυτ ροτυίθοίαμα ἀθηλυτη Μὶοίογία ἀθαϊ- 

οϑία 98. (οἷ. ποί. ὅ)δ.. Μοββϑθηϊουυμα δαΐθηιλ Οἱ ἶο διβαμμθηίο αυοᾶ 68ΐ ἀθ 

ἰπηοτο ηἰἰν, χαρά Ὠ0}} 8 τηοταθηί ο8Ὶ (οἵ. ποῖ. 8). Νϑαὰθ }}]}0 Ιῃο60 

οΥγΘα 116 οϑί, Νααρδοίίοβ οὔτ Μοββθη 8 ἀθαϊοανίβϑϑθο τῃοπαπηθηΐατϊα νἱοίουδθ 

4080 δὰ ἰρ808 οἴμηΐῃῆο Ὡ0Ὼ ρου ποῦοί. ΟὐδΥθ ὨΟη Υἱᾶάθο αυϊὰ αἰ γϑϑίοϑί, 

ηἰδὶ αἱ ἀ6 ΓΟΡῸΒ ὈΓΌΒΡΟΓΘ φθϑ8[|8 οοηΐγα βηἢΠ ΠΠ08 6110 Ατσοῃίἀδιιὶο αυοά ἀἰοὶ- 

(Ὁ οορίθηιυβΒ. ϑ88η6 οἰΐδηλ ἴῃ ἷ8 ΤΟΥ 468 βοορου Μοββθηΐοβ 80108 ΘΟΙᾺ- 

τηθιηογαῖ; 86 οὑπὶ ρἰογυμαιθ Ναυρδοίο αυδϑὶ ργδϑίογίο ρὸὺ ἰοίατῃ ἰῃ ἢΪ5 Γ6- 

αἰοηϊδυβ 6 ατὰ υδὶ 5ἰηξ ἱπρογδίοσοθ Αἰμϑηϊθηβίατα, οἰν δίθμηῃ δοῃϊ ποίη 

Ναυρδοϊογυμῃ οἱ Μϑββϑηΐϊογα ρῸ] 109 ΟΟὨΒ,]10 υΐὰ8 ὈΘ6}1} ραγιοἰρθηα ἴα 556 

ΘΟὨΒΘηΪΔηΘΌΙη ο8.. Εχ ἷβ δυΐίθιῃ σογίδιρ ἢ θ8 ρΓΟΒΡΘΓΟ ϑυθηΐία ἰηδίβηϊδ 

ϑαηΐ χυδο Τῦυο. Π, 410ὅ---ἰ18 Ὠοιμοβίμθηθ ἀὰο0 οοηΐγα ΑἸ γϑοϊοίδϑ 500105- 

46 ρμοϑία Ὠδγγαΐ Ὠίθιηθ 0]. 88, 8 (4366 ἃ. (Βγ.). 8 Εἴ. ε[0. 4. Βυϊ]οίίη 

ἀθ οογγ. Ηθ]1. 1 (4811) Ρ. 88 ἢ. 40 ᾿Αϑηναίῃ Φωχαεῖς ἀπὸ τῶν πολεμίων δε- 

χάτην. ΒυΠ]ο πο ἀ611᾿ [η8[. ἀγοΒ. Ἀοιῃ, 1872 ρΡ. 267 [ἀπὸ τῶ]μ, πολεμίων (ἐἰΐα- 

Ιὰ8 Α(ἰου8). Ῥαυβ. , 34, 7. Απἰᾳαϊονίθυβ ἰαια ἰθιηροτίρυϑ ἁϑαᾳὰθ δὰ 

ααϊηίαμα ἃ. ΟἾΓ. β8θου!υσ μοο {ἰα ]οΓαὰ ζθηυδ Βαυᾶ ᾿πίγθαιθηβ ἔαΐ886 υἱ- 

ἀοίαγ. 4 ῬγδϑίονΡς. Ὠοίϑι τγρϑίὰ Ρϑ]]Θη68 8}8πὶ [αἰ886 ΚιγοΒΠΟΙ͂ δία θῃ 

ΖῸΓ Οοϑοῃ. ἀθ8 ἋαΥ. ΑἹρῃ. ρ. 106 ηοΐ. 4 ἀθηηοηδίγαγνὶὑ ὁχ Ῥαυβδηΐα Υ, 37, 

44. (Μενδαίοις δὲ αὐτοῖς γένος τε “Ἑλληνικὸν καὶ ἀπὸ Ἰωνίας ἐστίν, οἰκοῦσι. 

δὲ ἀπὸ ϑαλάσσης ἄνω τῆς πρὸς Αἴνῳ πόλει), υ0]᾽ οἱ 5ἰίᾳΒ οἱ οΥἱ αἰ π!5 ἀθθη!- 

[ἴο ἀ6 111 οορίίαγο νϑίαί. [πᾶ δυΐϑθιῃ ῬΡαθοπίυτα οὔτ [αἷ886 ΠΟ ΓΙ Γἃ 

{{{Ὸ}} Ιοπίοα, ποὺ (μδαϊοϊαϊοα, ἰθϑιϊτηοηϊο οϑέ. ὅ ϑίδίυδβ ἴῃ δδϊοτηδίθ ογίθη-- 

[4}} σοἸ]]οοδίδϑ 4088 ἃ Ῥδθοηΐο βου]ρίαβ 6886 Ραῦβ. Υ, 410, 8 τγοίογσί, Ουγυϑ 
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ἰη 6! ]οχογαῖ. Αἱ ἰυγο Μίομδδιβ τηοπθί, ἀχρωτήρια 6886 Ζυ80 ἰῃ ΄Ζυδαὰθ ΓΘ 

οχίγοιηδ βδἰηΐ, ἰίἰα υἱ νοχ ἰη ἰοίυτῃ ᾳυϊάθιη ἰϑδβίϊοίαπη, 504 ΟΠ ἰῃ 5ἰϑίυδβ 

ἰπίγα ἔγιρδηυτα ροβίίδβ συδᾶγοί. [06] Θσοηαδ ροί 8 ΟΥηϑιηθηΐδ ἴῃ ΒΌΓΩΤΩΟ 

[αϑἰἰρίο οὐ ἀυοθυβ δηρυ} 8 ἱπιροβίία; 46 χυΐραβϑ Ῥαυβ. Υ͂, 40, ὁ : ἐν δὲ Ὀλυμ- 
πίᾳ λέβης ἐπίχρυσος ἐπὶ ἑκάστῳ τοῦ ὀρόφου τῷ πέρατι ἐπίχειται καὶ Νίχη χατὰ 
μέσον μάλιστα ἕἔστηχε τὸν ἀετόν, ἐπίχρυσος καὶ αὕτη. 

81 ΤΆΡυ]ᾶ ἃ βϑυρογίογθ ραγίθ ἰγδοίδ. Ουυτ Ἑουγιηοπία5 Αἰ ΒΘ 5 
ἰηγθηΐββοί “ἂρυὰ Μίοῃ. ᾿Ἀστραχάρη", 80 ΕἸρίπο ἰῃ Απρ]ατὰ ἀ6- 
Ἰαΐἃ οδί δίψιιϑ ϑχϑίδί ἴῃ Μυβθο Βγ ἰΔπηΐοο. Ῥοϑβί ΟἸαγκίυαμῃη 11η. Ρ. 

11. 5. Πρ. ὅ98. Βοροκβίαμι α. 1. α. 174 δ]οβδαιο (ΚΙγοΒ ΒΗ 
α. 1. Αἰὐ. 1 446) δοουγδίϊββδίτηθ δχϑοῦρίαμα {{{π᾿Ἰὰπ Ὀγοροβυϊί 

ΗΙΟΚ5 ΙΏ50Γ. αν. Μυ5β. Βεϊῖ. ν. 104 ἡ. 88 (ΚΙγοΒΒοΟΙ͂ (ἃ. 1. Αἰ. 

ΙΥ̓ ὑ. 46). 

Ιθιράοιπ ὁὋὃὖ: --------- 
Ὀ(υγνασίχριῆλς.. 6ῳἑ.“--πτοτττο-- 

Τιΐϊα] 5 στοιχηδὸν ΘχαΓαία8 Ἰἰ οΥαίυΓα Αἰοα Ὑοϊραγὶ τϑοθηδατῃ σοῃίϊηθί 
οἰνίαμα ααΐ ὑη0 8ῆηο0 ἴῃ 6110 οθοίάθγιηξ. Ουθί 8η πὰ ὈΓΟρίου ΡΥ τηθη- 

[ἰοηθτὰ (1 ν. 48) ἤθαὺθ ΟἹ. 88, 4 (495[4. ἃ. ΟὨγ.) ῥγίογοιηα ποαὺθ ΟἹ. 99, ἐ 

(4098 ἃ. ΟΠ.) Ῥοϑίδθγίογθιη 6580 Ῥοβ86 δρραγοί. Οὐὸ οχ ὨυΠΊΘΓῸ 8] 608 ΔῆΠΟΒβ 

αυϊθὰβ Θ᾽] οὐτὴ ῬΘΙΟΡΟΠ ΘΒ Ϊϊ8 θη [υἱΐ (89, 3. 89, ὁ --- 91, 9) ΘΧΘΙΩΘΙΪΒ 

Γοβίδηϊς ἴγϑβϑ Ὀ61}} Ατοβίἀδιαϊ! χυοὰ ἀϊοϊ(Γ 88, 4 (4454), 89, 4 (4348), 89, 8 

(4294 ἃ. ΟΒγ.), οἱ 86Χχ ργίογθβϑ 061} Ὀϑοριϑίοὶ ΟἹ]. 91, 8 (444|8 ἃ. σἢγ.) δὰ 

93, 4 (4098). Εχ [1118 ἰγίθυα8 υπῖ δῆηο 88, ὁ (49δ[4. ἃ. Οἢγ.) σης Ὠυτηθ6- 

γα σϑοβούυτηῃ οοηνθηΐτα τηοηυὶΐ ΚιΓΟΒΠΟΙ͂, φυΐα ἀυθοῦαβ το] αυΐθ ῬΓΟΘ Ια 6- 

᾿ἰδοὰπὶ οἱ ΑἸΩΡἢΪρΟΙ ἰδῆυχη, τϑϑηδ οἰνί τ ἰδοίυγα [πηϑϑίυτῃ υἱγυμααθ, σοτὰ- 

γηΐβδᾶ δἰηΐ. Π|0 δυΐθιῃ δῆπο δὰ ϑο]γοδιῃ αὐυϊηχυδρίηΐα ἴογο Αἰ ΘΗΪΘΏΒ65 

086808 6886 (Τυσ. ΙΥ, 44), ἴῃ ϑρμδοίογί δο θχρυρβηδίίζοηθ ρϑῦοοϑβ (ἸΥ͂, 88 οΧίγ.), 

ΡΓδϑίογθα Ὠυδαῦδι αυϊσαθδη) ΤΘΙΏΟΥΔἾ 6 σοδϑίυθμη 68806θ. Βογωκὶυβ (Μοίηθκο 

(τ. σοι. Π|, 9 Ὁ. 1004) τηδ]υἱΐ δὰ 611} Ὠϑοορ]οἰοἱ ἰθαροτα ἀθβοθηάθγο, 868 ΟΌΓ 

δηηῦτῃ οἰ ϑϑἰτηυτῃ Ὁ]. 92, 4 οἸομογὶδ ἤοη ᾿Ἰίᾳφυοί. [ἢ ΒΌΡΘΥΪΟΥΘ ραγίθ ἰδ 1415 Ἰοσἃ 

δὲ 11 οΟἶνθ 8, αὶ ἀθίῃάθ ἐΓ δυς τ γϑοθηβθηίυγ, οἱ ρογθρτίηὶ οσοϊἀογυηίΐ, Ρ6Γ- 

δουρί ογϑηΐ υἱ (ἰ{, 8, Φ. 8, Ουΐϊρυβ ἴῃ βη6 ῥγἱοῦΐβ σου η86 0 ̓ υησυη(Γ 

Ιοοὰ χυδοάδηι), Ὁδὲὶ βίηρσα!! δὺΐ ρογραυοὶ οἷνθβ οδοϑὶ θγδηΐ; ἢο8 ουλῃϑβ Καὶ. Αἢ- 

(ἰοομ α 8 [α͵880 ρυΐδί; 568 τη Οα508 Θο58θὲ, δὶ αυοὰ ἴῃ δ υὴδ ἔγίθυ 86- 

χίθηβ δὺυΐ δάθο βϑϑρίυδ ἰδοίυτη οί, ἰῇ η0}}8Δ ὁχ γοἰαυΐϊβ νὸ] 5016] υαϑὰ νθ- 

Ὠἶδδοί. 0 δὶ η0}18 ἰΥἹ θα τὴ γΓαίοηΘ ὨδΪΐα γοοθηβϑθηΐαγ. ΡΥ 86 ΘΟ] Πη86 

ἰαΐθυ οι 5 Οοἶνθ8 ὁχ ἰρ88 Αἰἰἰσα Γηΐ5808, δου 5 οἰθυυοθοβ οσοηίίποί. (Οἵ, Ο. 1. 

Αἰΐ. 1 448. 444); οἱ ΟἸθομθ τ γ]08 [ϑιηη!οβαὰθ Πορ] 88 Ργμυη αἀυχίδ8θ 
[08.158 οδϑί Τυο. ΙΥ̓́, 48. Κι. 
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Ἀριστόνυμος 
Αὔσχίνες 

Λύσιππος 

Καλλιφῦν 
Σπουδίας 

10 Φερεχλές 
Παυσιάδες 

Φιλιππίδες 

Κεχροπίδος 

Λυκομέδες 

15 Θεόδοτος. 

Λυχῖνος 

᾿Αγαίτιος 

Μενεχλὲᾶς 

Φρύνιχος 
20 ἱπ(πηοϑοντίδος 

Θεότιμος 
Σχυροχλὲς 

Χαρίας 
Εὐάγγελος 

25 Νικόστρατος 
Θρασύμαχος 
Φανίας 

Καλλικλὲς 

᾿ἘΕχσοπιάδες 

80 Αἰαντίδος 
Κρατῖνος 

Ἀντιοχίδος 
Ἀριστομέδες 
Ἀμεινοχλές 

86 Αἰσχίνες 
Παντακλὲς 

σῷ «ν Ὁ ὅσα ἡ ὧν α» Ὁ ὑἱὉ» 

--- ὧτν ἀν σαν απὸ αἱ απ ὦ» “Ὁ 

ἅττ ὧν ὧς σα Ὁ τ» τσ ἀν ἡθὦ 

-ὧ-» τῷ ὦ» οἷν ὦ Ὁ ὅπῷ ὕστν σπῷ 

-- παὖῷ ἀν ὅπτὸ “ὦ ὦτα αὐἷν ἀν αἱ 

ἐνννστρ- -τς- 

Τήμιμνδροι 
Εὔβουλος δυΐ -λίδες) 
Ννεσ------- δ 
Οἰνεΐδ[ος] 
Τελικράτες] 
Χαρι...... 
Δεμόστρατίος] 
Κεχροπίδος 10 
Λύχον 

Τιμοδεμῇδες] 
Σοιναύτες) 
Λεοχάρεϊίς] 

Αἰαντίδος 1ὅ 
Γλαυχο. 

Θράσον 

Ἄντιοίχ [δ [ὁ ς] 
᾿Αντιόφεμος 
Ἐπιτελίδιες] 20 
Εὐϑύμαχος 
Νίκιππος 

ἔνγρα[φοι! 
ἡ Ἱέρον 

᾿ Ἀντιφάνες 25 
τοχσόται3 
Φίλιππος 

Ναύπαχτος 

4 Ἰραυϊἰηὶ Πορ! αταμα οδίϑ]ορσο ἰηβοῦρίῖ. Βοθοκᾶ. 4 Βδρι{ΓὙ]08 χυᾶ- 

ἀγηρθηΐίοβ Οἰθοὴ δὰ γί ΒδΡρυΐϊί. Τῆυο. ἹΝ, 38. 
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Χαρίδεμος Δέχσιος 
Τιμόχσενος Μνεσαγόρας 80 
᾿Αντιφάνης “Ἐραχλείδες 

φρὲμ Ποτειδαίαιϑ “Ἐρόφιλος 
Πανταχλᾶς Ὀνέσιμος 
Αγνόδεμος “Ἱερ[οἰκλές 
᾿Αρχίας Ἄναχοι--- -- 88 
ἐν Ἀμφιπόλει χοαοένοιϑβ 

45 Φιλόφρον ᾿Αϑενόδορος 
ἐπὶ Θράιχες Εὐφραῖος 
Εὐχράτες Χαιριγένεις] 
ἐμ Πύλοι Ποσείϊδιππος 40 
Ἐγ(εσλίας 4 Μένον 

δρὲν Σερμυλίαι Στράτον 
Πολύμνεστος 
ἐς Σίγγοι 
Παυσ(ανλίας ὃ 
[Ἀντιφάνες] ογαδιίηι 

8 “1 ΤὨγδοῖδο γορίοηΐ θυ συδιηυϑιη ἰηβίγθοία δοὶθ Ὠυβαυδη οϑί ἀθογθ- 

ἴὰπῇ ΠΒΟΟ 8ΠηΏ0, ἰδΙηθη 866 1{10580 ἀρσθηί 8 (ΒδΙοἰἀθηβίυ8 οἱ Βοί 88 6 ργδθ- 

514118 ΑἸ ΒΘηἸθηβία τ, Ζυ86 δροθϑηξ ἴῃ υΐϊὰ8 Το οἢ8 ὉΓΌΙΌΒ, αἰϊχυοί ταἰ [68 

ΠΒαυὰ ἰδ τυ] 05 ἰῃ Θχροαϊ οὐ υ5 δυΐ οἰίθυ ἴῃ 1η81418 ἰηἰογίθοίοϑ 6556 1 σϑὶὶ 

ϑίαίῃιου Κ. 4 Ἡγησίας οΓαΒ18 ἀυδριι8 Π {{6γ!8. ἰῃ Ἢ τγίας πηαίαίθη. ὅ Παυ- 
σανίας οταδὶΒ ἀυδθυβ [{{ἰοΥὶβ ἰῃ Παυσίας τηυϊδίατη. 6 ϑοοσῖίϊ!. 

85. ΤΑΡυ]8 πηδγιποῦῖβ Ῥομίθ οὶ ἱηνθηία ἰπ ἐμθαίγο Βδοοδί. 

Βαά. Ρι(Κ1ὶ5 ΕΡΗῃ. ἀδ᾽ (Β6}}6}} Ατομδοϊορίβομθ Βοίιγάρο δι5 Οτὶθ-- 
ΟΠΘΗΪδπα Ρ. ὅῤά 544.) Ἀδηραθό Απί. Η611. 380. ϑᾶυρρο (86 }]- 
θἷύο ἴ,.. ΒΟΒ511 ΔρΡΟΘΓΔΡΒΟῚ [Ὡ80γ. Μδοράοῃμίοδθ χαδίίαοῦ Ρ. 6 844. 

ΒοΟΘΟΚᾺ (Ε. ΕΓ Θχθπρ]ο υϑ05) ϑίδαίβ!. ἀδγ Αἴμθμον Π2 Ρ. 

148 54ᾳᾳᾷ. Εχ Ὑϑιβθῃΐ δροβγᾶρβο Κἰγομβοθῖ, ΑΡΒΔΗΔΙησοη ἀδΓ 

ΚρΙ. Ακδάθιηΐϊθ ἄἀθὺ ὟΝ ἰββθῃηβοιδίίθῃ σὰ Βου]η 486] ρ. ὅδ 54. 

α. 1. ΑὐὖἪ.ἢ 1 40. 

Μεϑοναίον ἐκ Πιερίία ς] 

[ΦΙαίνιππος Φρυνίχο ἐγραμμάτίευεν) ' 

Τιία] 8 στοιχηδὸν ΘχδΥΓΘί8 (ργϑϑίου υ.. 4. 3) ἰ{ογαίυγα Αἰἰΐοα (βθὰ νυ. δι 

Γ,41. 44. ὅ2 Η 658. 4. Ηἶΐο βογὶρϑ ἀδογοία ἱποϊἀθηᾶδα ουγανὶξ: ἰδ οὑπὶ ΟΧ 
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[Ἔδ]οχσεν τῆι βολξι καὶ τῦι δέμοι, ᾿Ερεχϑεῖς ἐπρίυτάν[ευε,3] Σχό-- 
ὅπας ἐγραμμάτευε, Τιμονίδες ἐπεστάτε " [Διοπ|είϑες εἶπε " δι(α]-- 
χειροτονέσαι τὸν δέμον αὐτίχία πρὸΪς Μ]εϑοναίος εἴτε φόρον δο-- 
χεῖ τἄττεν τὸν δέμοίν αὐτίκα μάλα, ὃ ἐχ[ς]αρχέν αὐτοῖς τελὲν 
“ὅσον τεῖ (ϑ)είδι5 ἀπίὸ τῇδ φόρο ἐγίγίνγετο, “ὁν τοῖς 'προτέροις 
Πανίαϑεναίο!ις] ἐτετάχατο φέρεν, τὸ δὲ ἄλλο ἀτελές ἔναίι " τὸν 

10 δὲ ὀφ[ειλεμάτον, ᾿ὰ γεγράφαται τῦι δεμοσίοι [τὸν τὸν Αϑεν]αί]- 
ομ Μεϑοναῖοι ὀφείλοντες, ἐὰν ὅσι ἐπιτἐδειοι ᾿ΑἸἰϑεϊναίοις ὄσπερ 
τε νῦν χαὶ ἔτι ἀμείνος, ἐπι[τρέπεν τίε τ]άχσιν περὶ τές πράχσεος 
᾿Αϑεναίος, καὶ ἐὰϊν χοινὸϊν] φσέφισμά τι περὶ τὸν ὀφειλεμάτον 

16 τὸν ἐν τέίσι στέϊλεϊσι ὅ γίγνεται, μεδὲν προς ᾿εχέτω Μεϑοναίοίις, 
ἐὰμ μιὲ χ)ορὶς γίγνεται φσέφισμα περὶ Μεϑοναίον. πίρέσβεϊς δὲ 
τρὲς πέμφσαι ᾿υπὲρ πεντέχοντα ἔτε γεγονίότας π[ρὸϊς Περδίχκαϊν) 
εἰπὲν δὲ Περδίχχαι, “ότι δοχεῖῖ δίχαψιον] ἕναι ἐᾶν Μεϑοναίος 

20 τέι ϑαλάττει χρέσϑαίι, μεδὲ || ἐχςϊξναι ὁρίσασϑαιδ, χαὶ ἐᾶν εἰς- 
εμπορεύεσϑίαι χαϑιάπε)ρ τέος ἐΐς] τίἐϊν χόραν, καὶ μήτε ἀδιχέν 
μ{έ]τε [ἀϊδικἔσίϑαι), μεδὲ στρα(τ]ιὰν διὰ τές χόρας τές Μεϑίο)ναίον 
[διάγεν ἀϊκόντομ [Με]ϑοναίον, καὶ ἐὰμ μὲν ομολ[οϊγῦσιν [ εχ[άτερίοι, 

25 χσυϊμβιϊβασάντον “οι πρέσβες, ἐὰν δὲ μέ, [πρεσ᾿βεῆαν εκάτίερ)ο{{] 
πεμπόντον ἐς Διονύσια, τέλος [ἔχοντας] 7 περὶ ᾿[ν] ἂν διαφίέ)ρον- 

Τῆυσ. ΡΥ 4418 οοῃδίοὶ, δηηὶ Ο]. 89, 4 (4394. ἃ. (ἘΓ.) τη θη86 ΕἸΔρἢ ΘΟ] οΏΘ, 

Ῥγυίδηΐα ἀσδιηδη 8, ῬΒΔΘηΪρΡρυ αὐυθηάϑδηῃ βου δι βθηδίιβ [αἶ8586, Κίγροῦ- 

ΒοΙΗ͂ Ρ. ὅ8δ οσοηΐϊθοὶϊξ, ἰῃ ἱπῆμηθ ρϑγίθ ᾿δρίἀϊ8 αυδῦίατα ρ]Θ ἰβοϊ (τ θὰ ἰρ8ἃ 

Ῥυγίδηΐα ἰδοία πα ΡΟ Υ 1586, οαΐυ8 ἴῃ πο ργαθοοθρίυμῃ ἰυΐϊββοῖ αἱ οὐπὶ 'ρ80 {Γἰδ 

δη(ἰᾳυΐογα ἀ6 Μοίμοηδοὶβ ἀθογϑία ἰῃ ἴδρυ]α τ δΥΟΓ 8 πο ἀΘγθη[ΌΓ. 4 Ἐ{8ὶ 

ῬΥγ δηΐδθ ὨυΠΘΓὰΒ ΠΟ δααϊΐαν, δισυχηθηΐυτη {ἰ{}} ἰρϑατη δηηΐ ἰπἰ (τ ἰη- 

ἀϊοαί; αὰὕὖὶ δῆηῦ8 φαυτὰ ὈΓΟΡΙΘΙ Ῥϑοθ οὕτὴ Ῥαχάϊΐοοα δῆη0 ΟἹ. 87, 3 δηῖίἷ- 

αυΐογ, ῥγορίονς δίογιϊ 8 ἀθογοίΐ δοίβδίθιη ἢμπθ δηηὶ Ο]. 88, 8 γΓθοθη!οῦ 6830 

ὨΟΩ ροββίί, δοουγαίί 5 ἀθἤῆηϊ( 60 ᾳυοᾶ ν. 8 Ραῃδίῃθηδθ8 Δηηΐ δηΐθοθάθῃί 8 

ΒΟ0ΟΙο8. 66η805 [α͵886 ἰγαάϊίαγ. δἰχαὶ μοΟ ἰηίγα {ΠΠΟΥῸΠῚ ΘΩΠΟΓΌΠΙ [ΘΓ ΠῸ8 ΠΟῺ 

[δοίᾳμη 6886 ηἶδὶ ΟἹ]. 87, 4 πηοηυἱΐἱ! ΚοΘμον, ὕγκυηάθηῃ υπὰα Ππίογβυσμυησθῃ 

Ῥ. 188, αυδγῦθ δὰ ρυίωϑηῃ δηηὶ 0]. 88, 4 ((48 ἃ. (ἢ γ.) ρυγίϑηϊδτη ἢοὸ ἀθ6- 

ογοίατῃ ΘΓ ΏΘΓΘ. 8 ΤΕΙΟΚΙ. 4 ΕΛΙΛΙΕΤΟ; 5ἰβηϊβοδίυν βοχαρθβϑί πη 

. (0, 415ῆ), ὅ [πόλε]σι ἈΔηρδῆό (ϑαῦρρο, ΒοΘΟΚἢ); 50 συὰσ ποαὰθ 1 {6 Γ8-- 

ΓΌΠ. ὨΠΠΏΘΓῸΒ ΘΟὨΥΘηΐδί ΠΘ406 Γροίθ ἐν ταῖς πόλεσι ἀἰοϊ(Ρ ἀθ οἰ8 συ86 'ρ886 

οἰνιἰδί65 ἀθθθηΐ, οιβθηάδυϊ Κιγοῃμοῦῖ Ρ. ὅ61] ποί. 4. Ταρυϊδθ ἰη 6} ] σο ηἀ86 

δαηΐ, ἰῃ φαΐ δυ8 ἀσΘὈΙΟΓῸ5 δου, γθοθηϑθηΐγ. 6 ϑυρρίον! ΚιργοΟΒΠοΙ͂ Ρ᾿. ὅ61 

ποί. ἃ τοϊϑοίβ ρυϊογα) οοηδίϊθυ8 σαὶ οὐπὶ ΙΔΟυΠΔΙΌΙΩ δια οἱ ᾿ἰ{0 Ὁὶ5 80 γνᾶ- 

[185 ὨΟῚ δοοῦυγαίθ οοηνθηίυηί. γοίδίαν ῬΡογαϊσοδβ ὉΓῸ 5000 δύ  γῖοὸ ἰθγηλὶ 08 

οοηδἧιπογο, οχίγα 4008 ΜοίΒβΟηδο8 ΔΎ ΪσΆΓΘ ὨΟῺ ἰἰοθαϑί. 1 8. βϑομὸ! 

(ΚΙΡΟΒΒΟΗ͂Ί; ϑδυρρὶ! ἴσχουσαν 5ΘΓΙΩΟΙ 8 δ, ΓΟΙχαογατῃ ἔχουσαν ΠΟ ΓΔΙΌΓΩ 
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ταιϑ, πρὸς τὲν βολὲν κα[ὶ τὸν | δέμ)ον ̓  εἰἰπὶξν δὲ [ΠἸἘρδίχκχαι, 
“ότι ἐὰν “οι στρατιζὅται |΄ οἱ]9 ἐμ Πο[ο)ειδίῇοι 10 ἐπαινῦσι, γνόμας 
ἀγαϑὰς ἔϊχσοσι | περὶ] αὐτὸ ᾿Αϑείν]αῖοι. ἐχειροτόνεσεν “ὁ δἔμος 

20[Μεϑον αίο)ς τελὲν ᾿[όσο]ν τέι ϑεῦι ἀπὸ τὸ φόρο ἐγίγνείτο “ ὃν | τοῖς 
προτέρο[ις] Παναϑεναίοις ἐτετάχατο φίέρεν, τὸ [ δὲ ἄϊλλο ἀτε[λἔς 
ναι 1, Εδοχσεν τι βολᾶι καὶ [τῦι δέμοι, “ἸΙπποϑοίντὲς ἐπρο- 
τάνευε 12, Μεγαχλείδες [ἐγραμμάϊτευϊε, Νάκ){...... ἐϊπεστάτε " 

80 Κλεόνυμος εἶπε Μίεϑοναίοις] εἴναί τε ἐχίςά)γεν ἐγ Βυζαντίο 
σίτο μέχίρι .... αἰχιςχμλίον μεδίμνον τὸ ἐνιαυτὸ εχάστο, ὑοι 
[δὲ “ ΕλλεϊσπἸοντοφύλαχες μέτε αὐτοὶ χολυόντον ἐχςάγεν μ{έτε 
ἄλ]λον ἐόντον χολύεν, ὃ εὐθυνέσϑον μυρίαισι δρίαχμαΐσ)ιν ἐχασ- 

4ῦτος. γραφσαμένος δὲ πρὸς τὸς ᾿Ελλεσπίοντολρύλαχας ἐχςάγείν] 
μέχρι τὸ τεταγμένο. ἀζέμιος [δὲ | ἔσϊτο χαὶ ε ναῦς ε ἐχςάγοσα. 
“ὅτι δ᾽ ἄν χοινὸν φσήφίισμια περὶ τὸν χσυμμάχοϊν] φσεφίζονται 
᾿Αϑεναῖοι πε[ρὶ β|οεἸἰϑείας ὃ ἄΐλ]λο τι προ[ς]τάττοίν)τες τέσι πόλεσι 

ὃ [περ[ὶ σφῇν [δ] περὶ τὸν πόϊλεο]ν, “ότι ἂν ὀνομαστὶ περὶ τς 
45 πόλε)ος τές] Μεϑοναίον φσεφίζονται, τοῦτο προσέϊχεν | αὐτοῖς, 

τίὰ] δὲ ἄλλα μέ, ἀλλὰ φυλάττοντες τὲν σφετίέρα!ίν αὐτὸν ἐν τῦι 
τεταγμένοι ὄντον 13, “ἃ δὲ ᾿“υπὸ Περδίίκχ!ο ἐδιχέσϊϑαί φασι, βο- 

ὨΌΠΏΘΙῸ ΓοζαϊαίαΓ. 8 ΔΙΑΦΙΡΟΝΤΑΙ. 9 81. ΚἰροΒΒΟΗ͂ ἰῃ 6. 1. Αἰ. 
στρατευόμενοι ϑᾶῦρρο (Κίγομβῃ. ἰῃ οοιπιμ. 8οδά.) στρατηγοὺ “οἱ Ἀδηραθέ 
(Βοθοκῃ), χυοα ῥΡΓΟΡΙΘΙ ϑρδίϊϊ γαϊοηθϑ δα ποαυϊί. 40 ΡΓΟΡΙΘΙ νϑγίὶθ- 

ἰαΐθιῃ Ἰθοθομαμη, αυ88 νἱάθ ἰῃ (. 1. Αἰὐ., ἀϊβοογηΐ πϑααΐΐ αἰγαπὶ Ποσειδίῳ 

8 Ποτειδέᾳ ἑαογῖί, Πα ἰδηγθι) νου βγη ]ὰ8, αυΐα ἰογο ἰοοο ΣΦ ᾿ϑρογαμπί 

Ἀδηρδρό ἈΟ58 6085 Οὐυγίΐα8, 1 (ρτὸ ΤΊ 80108 ΡΙ 6 Κὶ8 (6 ]8θη ΕΠ Γῇ Ὁ]8 6 

ΟΥ̓Δ υἶ886 ἰηαϊοαί), ρϑΘη 0 Ο [6088 Ἀδηραδό, Ὁ. Ὑρ]βθη, Λ βου ἈΟ88 

(Γαΐ ᾿ ἰογαπὶ οὐ η})}. Αὐἱ ῬΔ]]Θη68 ρϑϑηΐηθα]ϊδθ ρῥγοιμππίυνίαμη (Π0- 

σειδώνιον ΤυΟ. ΙΝ, 499. ϊν. ΧΙΙ͂Ν, 11) δὰΐ αἰίαὰ ἰηίοῦ Αγρ τα οἱ ϑίαρί- 

γατ δἰίυμη (Ποσιδήιϊιον Ηοτοά. ΥὙ]Ι, 418) ἰπίθ]οροπάσμη 6580 ἰυάϊοαί ΚιροΟΒΒΟΗ͂ 
Ῥ. ὅ98. Ουἃ ἀθ οι ἰὰμπὶ ἰδὲ ἤιογϊηΐ τη 68 ΑἰΠΒΘηΪΘη868, ΟὈΒΟΌΓΌΙΩ δ6ϑῖ: 

Ὠ8Π) 486 ῥΓΟΓΘΒ Θαἰίογ68 ἀθ Μϑηά685 ορϑοϑϑίομθ ἀϊχογαηΐ, οἵ οὐπὶ ἰθιηροῦ 8 

ἀοδἤηϊοηθ οχ δίογο ἀθογϑοίο ρϑίϊϊα ρυρηδηΐὶ οἱ ρὸὺ 86 ἱπργο δ 8 βαπῖὶ 

(ΚΙΓΟΒΒΟΒΙ͂ ῥ. ὅ68 834ᾳ.). 41 ἢ. 418, 49 8α4ᾳ., ΟἹ]. 88, 8 (497 ἃ. (ἢ γ.) δυΐ 88, 
8 (426) Μοίβοηϑϑὶ γθοθΏ ΘΗ ἱπίον πόλεις αὖ αὐτὴν τὴν ἀπαρχὴν ἀπήγαγον. 
13 Ῥγϊχηδῖη Ὀγγίδηϊδηη 6880 6χ νυ. δ. ὅ8 (ἡ πρυτανεία ἡ δευτέρα) δρραγοί. 
Αηπὺ8 Εὐΐῃγηὶ Δγομοη 8 (Ο]. 88, 8. 496 ἃ. ΟἢΓ.) ϑρηοβοί(υ οχ ϑοῦίθδθ ἢ0- 
πλΐΩ6 60]]. 99, ὅ ἐπὶ τῆς βουλῆς ἡ Μεγαχλείδης πρῶτος ἐγραμμάτευεν, ἐπὶ Εὐϑύ- 
νου ἄρχοντος. ΚἰΓΡΟΒΒΟΙ͂ Ρ. ὅ78. 48 Εἴ, η. 8ῦὅ, 48. 106, 68. Χοη. Ογτορ. 
ὟΙ, 4, 87. Ῥεϊπηιβ ἢδη6 ἰογιηυ δῆ γθοῖο ἰπίογργοίδί5 οϑί ΚΟ ΜΙΠΗ. ἀ 68 

ὍΡΟΙ. [πδ[. ἰη Αἴμθη 11 ρ. 909. τὸ τεταγμένον ἰά οϑὲ χυοὰ αυΐβ ἴδορτο '0}06- 

[αν ; ἐν τῷ τεταγμένῳ ὄντων τοῦτο ποιοῦντες ᾿5ἱ ἢο6 ἰλοίθηξ, ἱτηρογαία ἴδοθγΘ 
Θχὶ δ θη“. 
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λεύσασϑαι ᾿Αϑιε)ναίος 14 “ ότι ἂϊν δοίχϊέι [ἄχσιζον εἶναι περὶ Μεϑο- 
50 ναίον, ἐπειδὰν ἀπαν[τέσο᾽]σι ἐΐς τὸν δἔμον “οι πρέσβες [οἱ παρὰ 

Περδίχχο, [οί ] τῇ μετίὰ Πλιειστίο οἰχ)όμενοι καὶ “οι μετὰ Λεο- 
γόρο. τέσ]. δὲ [ἄλλε)σι πό(λλείσι 15 χρηματίσαι, ἐπειδὰν ἐςέλ(ϑει 

“8 {π]ρυϊτανξία ες δευτέρα] μετὰ τὰς ἐν τῶι νεορίοι εἰὐϑὺς | ἐδρας] 16 
δ5 ἐχχλεσίαν [ποξΐσαντες. συν[εἰχῦς δὲ ποῖν τίὰς ἐχ[κλησία)ς, έως ἂν 

διίαπριαχϑέι, ἄλλο δὲ προχρεμοα[τίσαι [ τούτον μεδέν, ἐὰμ μέ 
τι οἱ στρατε[γ]οὶ δέονταίι. ἤΕδοχσίεν τι] βολέι καὶ τῦι δέμοι, Κε- 
χροπὶς ἐπρυϊτάνευςε 11.|...... Ἐς ἐγραμμάτείυξ, [ΠΕροχλείδες 

60 ἐϊπεστάτε,... .[.... ...] εἶπε ἐπειδὲ ε ----- |--- -- εναι------ - 

14. ΑΘΙΝΑΙΟΣ. 4δ ΠΟΙΕΣΙ γοίβοη. [πἰ τὰ οηπηί αἰ Βυρρ ον Ηδγιηδο 
ΧΥΙ ῥ. 4192 84ᾳ. Κἰγο ΠΟΙ γοΐαίδι8 ΥΩ βαρ] θη 8 (αυδ6 νἱάθ δρυὰ 

ἰρϑῦτα Ρ. ὅ84 544.) Ιορὶί [περὶ δὲ [Πγ]ησιπόβλ)είως (ἀυἱ Τιμησιπόλεως, “Ἢγησι- 
πολέμου) χ]ρηματίσαι. Ῥγδοίον ΜΘίΠΟΠΔΘΟΒ ΔΙΙΔΓΌΤΩ ΠΟΒΆ]Π]ΔγΌτα οἰν  αἰίατα Ιοραίὶ 
ΑἰΠΘηἶ8. [α͵586 νἀϑηΐαν Ὀοποῆοῖα αυδοάδηῃ ρθίθη(ίθ8; χυϑυτ οαυ88 αἰ ΘΥΓῸΓ 

αυϊάθηῃ ἰῇ ΡγΓϑΘβθηβ, 864 512] η6 ἰῃ Ὠἰηι8 Ἰοησυπη ἰθιρυβ αἰ ΠογαιΓ ΠΟΟ 

Ῥγαθοθρίο οδνθίυγ. 460 ϑυρρίονὶ βϑαὰρρΡο (ηἰβὶ χυοᾶ ΚιΓοΟΠ ΠΟΙ ΟΥ̓ ΠΘΤῺ 

νΟΓογ σοιητατίδν!); ἀθ 8θηϑία ἴἱῃ ἡδυδὶὶ 8 ΠΡ 0 οἷ. ΒοοΟΚἢ ϑοουγκυμάθη 

ΧΙΥ͂ (α. 443) Ὁ ν. 41 84. τοὺς δὲ πρυτάνεις ποεῖν βουλῆς ἕδραν ἐπὶ χώματι περὶ 
τοῦ ἀποστόλου συνεχῶς ἕως ἂν ὃ ἀπόστολος γένηται. ἘχρθαϊοηθΙὰ χαδο 8] ἴθ Γὰ 
δηηΐ 88, 8 ῥγγίδηΐβ ρϑγδρδίυῦ, ϑϑηάθιῃ [1886 αὰ80 ἰπβοαυσθηίο Ὠΐθιηθ οἶγοᾶ 

ῬΡοὶ]ορομηοϑὶ ογὔδπ) νογϑϑαία οϑϑοί Αγ ϑίοίθὶο οὐ ΗΠ θγορῃοηίθ ἀυοίθυβ (ΤὨυσ. 1Π|, 

405), τηοηυἱέ ΚιγοΒΠοΙ͂ Ρ. ὅ80. 41 ΟἹ. 88, 8, αὰῦο δῆπο 8] (θύϑιη ρυγίδ-- 

ηἶδ ἀθογορί 18 [αϊ18886 ὁχ ἢ. 239 οοηϑίδ!, 06 Ρ]Θ ἰβοίϊαμη ἰδοίστω 6880 ρυ δὶ 

ΚΙΡΟΒΒΟΙΗ͂; 804 αὐτὴ 1116 βἰδία! γαϊοηθ ἰοῦ θ8 αυ80 ν. δ 844. ρῥΓ86- 

ΒΟΥΙΒΟΠΙΌΣ οἱ ἢοΟ ἀθογοίαμῃ, 68 γοϊοϊθηα οϑί, χυαΐὰ 1Π|6 ἤθη ἀθ Μοϊμοηδθ- 

ΟΥ̓, 864 ἀθ 8]]ΔΓῸτ οἷν δι 1} ΤΟ 5 ὈΓΥίϑη65 β86οΌΠαἀδ δηηΐ 88,8 ρῥγυίδηϊδ 

οὐ ῬΟρΡυΪΟ ἀρθῖθ ἱυρθηίαν. Ὁ δίᾳαθ δῆηο 89, 4 ἰογε τ ἀθογοίθ γϑοθη [8 

ΠΟῊ οϑί (οἵ. ηἠοΐ. 1). 

88 Τάθυ]8 τδιτηοῦ 8 Ρϑηἑθ] οἱ ἱηνθηΐα Αἰ μϑηΐβ ἰῇ ἃγοθ. Εάαά. 
ΡιακΚῖ5 ΕΡἢ. ϑῦδδ. Ἐχ γο βθῃὶ Κοθ]θυψαθ ΔροσγΡἢ 5 ΚΊροΣ- 

ΒΟΗ͂ α. 1. ΑιΔ. 1 46. ὝΕΟἷ. φυδο ἀ6 {{{π]|0Ὸ Θχροβυϊί ΚοΘΏΪον Μ|ύ-- 
ΠΟ] Πσοη 465 ΔΙΓΟΝ. [πϑυϊα 8 ἰῃ Αἰμοῃ 1 (4876) ν. 17|. 

Προχλέες ᾿Ατάρβο Εὐον υμ(ε)ὸς 1 (ἐγγραμμάτευε. 2 

5 Εδοχσεν τῆι βολέι χαὶ τι ] δέμοι, ᾿Ἱἱπποϑοντὶς ἐπρυτἤάνευε, 
Προχλὲς ἐγραμμάτευε, Τιμίας ἐπεστάτε, ᾿Αριστίον ἔρχε 8. Θρα- 

Τιία]ὰΒ στοιχηδὸν ἰποίϑ8 1 ἰϑγαίγα Αἰ 68. 4 ΙΥΣ. 2 ΙΛΡΑΜ. 
8 ΟἹ. 89, ὁ (4(94(0 ἃ. 6 ν.). 
Ὀιε θη ὈΘτρθτ, βΚβγ1146. ὃ 
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συχλέες 4 εἶπε" [ ἐπαινέσαι ᾿Αστέαν τὸν Ἀλεϊὸνδ “ότι εὖ ποεῖ 
10᾿Αϑεναίος χἰαὶ ἰδίαν καὶ δεμοσίαι τὸν ἀϊφιχνόμενον χαὶ νῦν χαὶ 

ἐν | τὸι πρόσϑεν χρόνοι" καὶ ἀναγραφσάτο πρόχσενον καὶ | εὐερ- 
16 γέτεν ᾿Αϑεναίον χαϑάϊπερ Πολύστρατον τὸν Φλειάσιονδ ἐστέλει 

λιϑίνει ο γίραμματεὺς “ο τές βολές καὶ χαταϑέτο ἐν πόλει τὸ 
40 δὲ ἀργύριον δόντον ὑ(ο). χολαχρίέται. 

4 ΤΏΓΔΒΥΟΙΘΒ ἰηίογ Ἰοσδίοβ Αἰ ΒΘη θη βίυτη ϑραγίδιῃ τηΐ8808 δὰ ἰυβ Γδηἀυτὴ 

1,μδοραἀδοιηοηίοτυμη δοοὶρίθηαυμλ ογαὰΐ δὲ ροϑί ρϑοϑῖῃὼ ἃ Νίοϊα οοηο  ϑίϑιη 

(ΤΒυο. Υ, 49) οἱ ραῦϊο ροβί ουπὶ ἰοθᾶυϑ ἰηΐθῦ Αἰ ΘΠ Θἢ8608 [,δοθαδϑιηοπίοβ- 

4υ6 ἰδοίυτμα οςϑοΐ (Τῆυς. , 84). ἴῃ υἱγοχὰθ ἰἰΐπογο ΡὨἸ πη 6 ἃ Ῥοϊγϑβίγαίο 

οἵ ΑΙθδὸ 80 Αϑίθα σοχηϊίον γθοθρίΐ 6886 νἱἀθη αν Ἰἰοραίΐ, αὐ ἀθ οϑυ8ϑὰ ὕὑῇ0 

ΟΧ οἷβ8 γοβδηΐθ ρορυ]υβ 1118 ργοχϑηΐδηη ἀθογονὶν. ΚΟΘΆΪΘΥ. ὅ ᾿Αλέα πόλις 

᾿Αρχαδίας ---- ὃ πολίτης ᾿Αλεὸς ὁμοφώνως τῷ οἰχιστῇ. ϑΒίορῃ. ΒΥΖ. 8. ν. ΓΙ. 
Βυγβίϑῃ ἀδθογ. ν. αγίθοΒ ἢ]. ΠΡ. 198. 6 Ε΄. 1ὅ, ᾿ 

84 Ταορϑᾶθ (Ραίαθο--Ερίδοορὴ. Ἐχ 580 }6α 18 ἘΒουγτηοηῖί 6α. 

ΒοΘΟΚἢ (. 1. α. 4841. ΟἿ. 4υ8ο ἀθ {ἰ{ὰ|ὁὸ ὀχροβαυϊ ΚΙΓΟΙοΥΐ 

Βίυ αἴθ ΖῸΡ ἀθβοι. ἀ65 5. ΑἸρβδροίβ 8 ἢ. {4{} ὀ5ᾳᾳ. 

α. ΟΟἸυΏη8 51η5Γἃ 

-----Ὁ ἰλιο.ν -- τ τ τστι } [--- -τὐχ[(ι)ὸ 2 δαριβὺὸς ὃ εφει ---- αλ.χοι 
| [ἔδον τοῖς] Λακεδαιμονίοις 4 πο(τ)τὸν [ [πόλεμον ἐννέα μνᾶς καὶ 

ὅ δέκα στατέρας. [{{Π Εἴ δοχε τοῖς Λαχ)εδαιμονίοις Λυζχείδα δ΄ υἱὸς [-- - 
------ πἰοττὸν πόλεμον τριέρεί[σιν]5 μ[ισϑὸν 1 ἀργυρί)ο μνᾶς δύ(ο) 
χαὶ τρίακοντα. [{Ἔδον τοῖς Λαχεδαιμονίοις ( Οπὴ)ον(τ)ίον 9 τοὶ φίλοι 

10 τοὶ τὸν [[Λαχεδαιμονίον - - -ἰ στατέρας Αἰγιναίος. [Ἔδον ---- --  -Ο - 

1{ἰογαΐυγα δηϊαυδ [,ϑοοηΐοα. ΙὨΡΓΪμΪ8 ΤΑΘΙΔΟΓΔἾ 165 ᾿ἰθγδθ Ὁ (ὃ) Ε 

(Βρίγ. 88Ρ.) Χ (ξ) Υ (χ). [υϑοοηίοϑηῃ {{{]} οΥἰρίπθηη ρογϑροχὶῦ ΑΒ ΓΘῺΒ αἶαὶ. 
ΠΡ. 8, ργορδανὶ Κιγοῃ οὐ 1. 1., αυΐ Ῥτορίου ΜοΙΟΓΌΤΩ ὨΟΙΘῺ 8ηη0 ΟἹ. 94, 

4 (446 ἃ. ΟΒγ.) δηἰἰχυΐϊυ8 6586 0. τηοηπτηθηίαμη ἰυάϊοανί. Οὐδῖοὸ δὺὰΐ δὰ 

ὈΘΙΙ.πι ΑΓΟΒ  ἀΘΙΆΪ ͵Ὰ ---- ἰὰ φυαοα ν ΟΡ Βἰ πλ}}Πἰτηὰ πὶ οϑὲ ---- δϑὰϊ δᾶάθο δὰ δηϊίαϊ 8 

δἰἰχαοα θὰ 7Ζυδθ Ὠΐο ΓΘΟθηΒΘη αν 1,ΔοΟΘάϑογλοη 8 ΟΟἸ]δία βαηΐ ἃ 80 8 οἰν (8-- 

{ἰδὺ8 οἱ Ποιηγϊηΐθυϑ ργίνδίβ. 4 ΖΟΙΛΙΟΙΝ.....Δο. 4 δυρρ]. οἵ θη. Β. 

8 ΔΑΡΙΥΟΣ. ὁ. ΒΎ6 4 ΝΗΟΙΣ. ὁ. Β. ὄ ΛΥΡΕΙΔΑ. θὰ. Β. δΘΤΡΙΕΡΕΓ.Χ. 

θῶ. ΒΚ 7 ϑυρρίονὶ. 8 ΔΥΕ; διδίαιί Βοθοκῃ, υἱγυχὴ Π860 5’ Πρ} 15 αυ8θ-- 

ἄδπη μαΐϊᾳ8 νοσδΡυ]  ἰΟγηᾶ δἰ}, 8ὴ οιηθηδδηάυμῃ δύ(ο). 9 ΤΟΝΈΙΟΝ. τῶν 

Χίων Β.; δἱ' Ἔ ἰπ ΒοΟ {ἰΐα]ο χῖ 6880 ὨῸΠ ῬΟ886 τηοπαΐϊί Κ. ἘΕτηθηάδγο οο- 
ὨϑίαΒ ϑῦ1η, οἱ οὔτ Ῥ οἱ Τ ἢ ογαθ (ΟῚ 0 ρου ροίαθουϊηΐ, οθγίθ 

αυΐῃ οἰδηϊουτη αἰϊψιιοὰ ἰῃ -ου(-οὐντίων ΟχίΘ 8 δβογρίατῃ [ποῦ νἱχ ἀυρθί(Δη- 
ἄστη ο6ῖ. 
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τοῖς Λαχεδαιμονίοις ποττὸν | [πόλεμον στατέρας τεϊτραχιν(χε)- 
λίος 19 χαὶ ἄλλος | ----ττ- τ τς- αἀχινχελίος χαὶ ([εξ)α(κατίγος 1" 
[[--τ- - τ-τ-ςτ- τάλ]αντα -- - τα Ι-- --- ὅννῖος (ἔδ]ο᾽χε 12 τοῖς Λα-. 

15 χε[δαυμονίους ποττὸν] πόλ(εμον δ)αριχὸς 13 ὀχταχατίζαος. 14" δον ---- 
---τ- - ἀργμρίο τίρῦα 16 τάλαντα .[----- τ τ τ ἔϊδο]ν 16 ποττὸν πόλεμον 
 [ἀργυρίο τάλαϊν(τὴον 17 τριάχοντα μνᾶς | [καὶ --]ισχελίος 18. μεδί- 

20 μνος καὶ [{--- --- χίοντα χαὶ (δχι(σ)μυρί[ος] 19 βεξέκοντα 30 -------, [δον 
τοὶ ἐφέστιοι21 τοῖς Λαχεδαιμίονίοις 1] πόττὸνν πόλεμον χιε)λίος 
(δα)ρ[υκός 22-- -τ τς ] 

ὃ. οοἸυμπὰ ἀοχίρδ 

5 δον τοὶ Μαϊλιοι τοῖς [ Λαχεδαιμονίοις [|[ ἀργυρίο | Εζῦχατι 23 μνᾶς. 
10 Ἔδοχε Μό᾽λο(β)ρος 29 τοῖς [Λαχεδαιμοϊ]νίοις τάλαν] τίον) ἀργυρίο 25. 

"Εδον τοὶ | Μάλιοι | τοῖς |[ [Λ]αχϑδαι[μ]ονίοίις -- - - --τ - ] 

40 ΙΙΟΤΡΑΚΙΝῚ ΠΛΙΟΣ ; πυμηογαὶθ δοηονὶϊὶ Β. θα αυοὰ [8 οἱ Κ. δία οἱ 

γ. 43 -αχι()χελίος ϑιιθῃἀδηάπτη σοηδβθηί, γοϊυίδίαν 10 ἰἴΐθῃι ᾿ϑοοπίοο ΜΙΝ. 
ἀθ8 ὅγοῖ. [ηβ8ί. ἰῃ Αἰμθῃ 1Π ᾿. 849, υδ᾽ τετράχιν, ἐχτάχιν, ὀχτάκχιν Θχϑδίαί. 

14 ΑΣΤΑΧΙΔΟΣΖ. θουοά Βοθοκῃίυβ ἱρποίαμῃη οοίογοααίΐη νοοδθυϊυὰ ἀστά- 
χιδος Ἰην θη 6 Β[0ὶ υἱϑὺ8 οϑι, γοίαίανϊ( Καὶ' ἙἘτωθηἀδίηθι τηθϑῖὼ ααΐ βίηρσα- 

ἰασαχμα ᾿ἰΘΓΑΥΓ Πα [ΟΥΙΩ88 αἰ σα Θηο γοραίανοῦι, οοησοᾶθέ ποθὴ ἰδιὴ υἱο]θηΐδτα 

0886 αυϑηὴ ρυΐμηο δϑρϑοίαᾳ νἱἀθί. 42 ζ7..ΚΕ. Ετηθηάαδνὶ δὲ βϑυρρίουῖ. 

48 ΠΟΛΛΑΚΑΙΑΡΙΚΟΣ, ᾳυδο Β. τοοίθ 860 βΆθοτο ρυΐίαρδί ργδοίου ᾿ἰ {6 γατὰ ἰηϊ- 

[ἰ816πὶ γοοΐβ (δ)αριχὸς οπΐββδη. Αἱ πολλὰ Ηίο ἱπορίαθμη, αὐ ΘΥΔΥΪΟΓΘΙῚ ΟΟΓ- 

ΤΡ θ᾽ 800 886 ϑρρδγθαί, Ζυϑ βΒ8ῆδγο σοηδίυ8 8ΌΠῚ. 14 ΚΑΤΑ. Εμὰ. 

Β. 48 ΝΌΙΟΤΙΤΑ. διότι τὰ ΒΚ Ετηοηάανίί οἱ ϑιυρρίονί Καὶ. 14θ ΕἸΙ..Ν. 
Βαρρ!ονὶ ; εἰμεν Β. 41 ΝΙΟΝ. ϑυρρ)ονὶ οἱ ϑιηθηάδνὶ. 18 Αὐἱ δισχελίος 

δαΐ τρισχελίος [αἱϊ ; πδη} γο]ίαυδ δάνογθία [δουηΐοθ ἰῇ -ἰν Θχϑυηΐ (ποί. 40). 
419 ΑΙΜΥΡΙ.. Εταθηάδνὶ ; ροΐοϑί οἱΐδηι ἔθτωϊηἰηυμλ [|886.ἄ Φ0 ϑῦρρ!. Κ. 

44 ἸῃΧυΪ 08 ἰη 6]] οὶ! Β., ῬγΓονοοδηϑβ δὰ ἨρϑΎοἢ. ἐφέστιοι ᾿ ἔνοιχοι, ὅσοι ἑστίαν 
χαὶ οἶχον ἔχουσι. ξένοι ἐπίδημοι. Ουοὰ υἱ ἱποογίατη 68, ἰΐα υἱΐαὰθ ρῥγϑοίθ- 
τοηάυμ Μυ]]οΥὶ (αρ. Β.) Θῃηθηἀαίίοηϊ ᾿Π φέσιοι. 4349 ΧΙΛΙΟΥΣΔΛΡ. 48 ΕΡΚΑΤΙ. 
44. ΜΟΛΟΚΡΟΣ. φῦ ΤΑΛΑΝΤΑΑΑΡΓ. ἙΕπιομάαδνυϊ; τάλαντα Β. 804 οὔτ 
ἴῃ ἢηθ υϑυϑιδ ΧΔὉΠ 118 0886 ΟῚ νἱάοϑίυν, Ὀ]0ΓΆ} 18 (ϑἰη 6 ὨΘΏΘΓΔ} 1) (ΟΥΡῚ ἢ6- 

αυϊ(. ϑυρρ!εοηθηία οἱ θιηθηἀδίοηθϑ ἀθ αυΐθυβ 5ἰη 8 [1πῈ ποη αἰχὶ, Βοθοκῃὶὶ 

Βιηί. 

8ῦ Ουδβρί58 Πᾶδβίδο δῆθπρα αυδάγδηρυϊα οὐ [(ἰ{]0 ἰποΐδὸ 
(5 Ἰαϊουθα5; ἱηνθηΐία ΟἸγιρίδθ ἢ βϑρίθη "008}} ρᾶγίθ ὈΓῪ- 

ἰδποὶ. Ἐὰα. Α. Ἐαυγίννδηρσὶοῦ ΑΥΟθδ0], Ζοίυμρ ΧΧΧΥΙΙ ρ. 149 

ἢ. 390. 
δῈ 
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Σχῦλα ἀπὸ Θουρίον Ταραντῖνοι ἀνέϑεχαν Διὶ ᾿Ολυϊμπίοι ὃδε-- 
χάταν. 

[πε ογαΐαγα δηίχυδ τηᾶχίπηθ ᾿ἰἰϑγαγυτα ἰμοίϑ οἵ οπλίογος ἰοτὴδ αυϑάγαία 

ἰπϑίμηΐβ. ---- ϑίγαθο ὟἹ ἡ. 364 (88. φησὶ δ᾽ ᾿Αντίοχος τοὺς Ταραντίνους θου- 
ρίοις καὶ Κλεανδρίδᾳ τῷ στρατηγῷ φυγάδι ἐχ Λακεδαίμονος πολεμοῦντας περὶ τῆς 
Σιρίτιδος συμβῆναι. Οὐδ οὔτῃὴ φροϑία 5πί ἤθὴ τ]ὸ ροϑί ΤὨυγίο8 οοπαϊίοϑ, 
ἰπίοῦ ΟἹ]. 85 (440 4. Οἢγ.) οἱ 90 (440 ἃ. Οἢγ.) ΒοΟ ἀοπδγίυμῃ ἀθαϊοδίυτῃ 8[8- 

(αἱ Ε. ΑἸίθγὰ ουδβρὶβ οὔτ οἰβϑάθι Ὑϑῦθὶβ ϑοάθιηῃ {{ΠΠ| ΓΘ ΓᾺ πὶ σΘΏΘΓΘ ἰη86Ὸ 0618 

Ροβίθα ἱηνθηΐία ϑϑί (σοῦ. Ζίς. ΧΧΧΙΧ ργ. 88 ἢ. 886). 

86 Εγαριηθηΐδ αυϊη4 6 Ἰὰρ α 8 Ροῃίοϑ] οὶ ἱηνθηία ΑΒ 6ῃ 18 ἰῃ 

8.006. ὕπυμη αυοα νογϑυυμ 88 --- 7, 55 Γ88 ρῬᾶγίθβ οοη!ποί, ΔὉ 

ΕἸαίπο Ποπαΐ πὰ π ἁϑρογίδίαμη οϑί. [ἃ ροϑβύ ἀμβδπαϊθγιμα (1Ππ80Γ. 1], 

3 Ρ. 40) δ] οβᾳᾷὰθ θα. Βοθοκῇ (.β. 1. α. 144. Βϑ χυὰ Ὀγϊπιὰ5 ἰπ- 

[6 86 οὗ οὐτὴ {Π|Ο οοπίπποίδ ἰγαοίαν! ἡ Ἀδηρσδθό Απί. ἢ6]]. η. 119 
--Ι322, ἀροίπάθ Βοϑοόκὰ ϑίδαίβῃδυϑῃ. ΠῚ Ὁ. 36 84ᾳ. Οπιηίθυβ 

4080 Αἰμοπΐβ δάδυυο οχϑίδηί 8ἃ0 Κοθθ]ΘΓΟ ἀθῆμο ΘΧβογρ 15 {{{}} ΠῈ 

64, ΚἰροΠΒοΙ͂ (ἃ. 1. Αἰ. 1 480 ---[88. Ἐτδασιηθηΐίυη [ΟΠ ΠΘη 86 
ΔΟΟΌΓΑΙ 8516 ΘΧΡΡΘ 5810 ΗΙΟΚΒ [Ώ50Ρ. αν. Μυϑ. Βεῖί. 1 Ρ. 49 ἡ. 238. 

Οἱ. φυδο ἀθ ({ἰς}ὰ]}0 οχροϑαϊ Η. Μάύ!16γ-ϑιγα πος Μυ8. ἈΒοη. 
ΧΧΧΠΙ Ρ. 78 544. 

[Αϑεναῖοι ἀνέλοσαν ἐπὶ ᾿Αντιφῦντος 1 ἄρχοντος καὶ ἐπὶ τῆς βο- 
χές, “ἔι ....«{{ος πρῦτος ἐγραμμάτευε᾽ τὶα[μ]ίαι | [ τερὸν χρε- 
μάτον τῆς ᾿Αϑεναίας, Πυϑόδορος ᾿Αλαιεὺς2 καὶ συνάρχοντες, 
“οἷς Φορμίον ᾿Αριστίονος Κυϊδαϑεναιε[ὺς ἐγραμμάτευε, παρέδο- 
σαν “Ἑλλενοταμίαις, Ἐϊργοχλεῖ Ἀριστείδο Βεσαιεῖ χαὶ χσυννάρ- 
χοσι, καὶ παρέδροις, ᾿[]εροχλεῖ Ἀρχεστράτο ᾿Αϑμονεῖ χαὶ συνάρ-- 
χοσι, ἐπὶ τές ...... δος πρότες ὃ πρυταϊνευόσες καὶ “εμέραι 

5 δευτ[ἔραι καὶ τριαχοστξι! τὰς πρυτανείας... ὅστε δῦναι τοῖς 

τριεράρχοις ἐς Ἄργγοςδ τοῖς μετὰ Δεμοσϑένοςς. Εἰ, δοξεν τῆι 

[{{ογ80 Αἰοθ6 γοβαΡ6 8 ἰηοἶβδο στοιχηδόν. 4 ΟἹ. 90, 8 (4187 ἃ. (δ γ.). 
4 ἤος ῃοϊῃθη οἱ αυ80 βϑοαυπηΐαῦ υϑαῦθ δα ν. 4 ϑυρρίονυϊ, Β. ΟΧ 8}118 ἢυΐα5 

(ἰ}} Ἰοοίϑ. 8 ΑἸ ούδ ὈΓΥ (δηλ 6886 ὨΟῺ ρΟ8860 Ν.-5.. ἀδιηοηϑίγαν! ; 

ὨΒΙῺ 8ἱ δευτάρας 5οΥἹ ΟΓΘίΌΓ, δίο (γἱθυ8 ποιηϊηΐ ἤθη ἰάθμλ βραί, πὶ ΓΘ] Πα 86-- 

γοίυγ δἰψυθ ν. 10, ουτὴ ἰϑιίῆθη ἰάθη ΠΟΙΏΘΩ 6586 ἀθθοτοί. 4 Βυρρ!ου!ί 

Μ.-8ι. εἴχοστει ΚΙΓΟΒΠΟΗ͂; αυοὰ ἰῃ ρῥγΐωα ρυγίδηϊδ δαυλὶ ἰ ποααϊ, χαΐα ἔα, 

δΔηΐ6 Ρϑηδίμθηδοϑδ, οἰΐατη ρῥγίογὶβ δηηΐ χυδϑϑϑίογοβ ἰῃ τσηργο ογϑηΐ (οἷ, {{|. 28). 

δ Βαυρρίονὶ; οὗτοι δ᾽ ἔδοσαν στρατηγοῖς τοῖς ἐπ᾿ Ἤϊόν]ος Β. διαπέμψαι στρατη- 
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βολέι χαὶ τῦι δέμοιϑ --------- ἀποδῦνα]. τὸς ᾿ Ελλενοταμίας 
χαὶ [[τὸς παρέδρος τοῖς ταμίαις τἔς] ϑεῦ, Πυϑίοδόροι ᾿Αλαιεῖ καὶ 
χσυνάρχοσι, καὶ τὸς ταμίας τές ϑεῦ πάλιν παραδῦναι τοῖς 
᾿ Βλλενοταμίαις χ]αὶ τοῖς παρέδίροις, τούτος δὲ δῦναι 1 στρατεγοῖς 
ἐπὶ Θ]ράιχες, Εὐθυδέμοιϑ Εὐδέμο! ...«...0Ὁὐν νον εν νκννννον 

10 [Ἐπὶ τὲς ---τ-τ- τ- ίδος πρυτανείας δευτέρας [πρυτανευόσες 
“Ἑλλενοταμίαις, ᾿Ερ!χοχλεῖ Ἀριστείδο Βεσαιεῖ, | [-----τ-τ τ τς 
--- Αἰχ)σονεῖ καὶ συνάρχο[σι, χαὶ παρέδροις, ᾿ Ϊεροχλεῖ Ἄρχε!- 
στράτο ᾿Αϑμονεῖ : χαὶ συν[άϊρίχοσι, τριαχοστέι9 “ἐμέραι)] τές πρυ- 
τανείας πίαρέδομεν ------ς-τ- τς χρυσίϊο Κυζιχενῦ στατέρίαϊς 
ΧΧΧΧ..!---- -- ἀργύριον τούτον ------ ].. τοῦτο τὸ 
χρυσίον παρέδομιεϊν τοῖς τριεράρχοις ἐς Ἄ]ργος 10 τοῖς μετὰ Δε- 
μίοσϑένος, φσεφισαμένο τὸ δέμο τὲν]) ἄδειαν - ---- - - -τ- 

1 [Ἐπὶ τὲς ----τ --α ίδος -- -ττς- 7ες πρυτανευόσες, [γδόει 
χαὶ --ας- τει ἱεμέραι τἔς πρυτ]ανείας, στρατεγοῖς παρέδομεν, 

γοῖς τοῖς ἐπ᾿ Ἠϊόνος Μ.-8.., υἰγυμηαὺδ οοηΐγα βϑγιηοηΐβ ἀβᾶπ), αἱ 8|10] ἀ6- 
ΤΔΟΏΒΙΓΡΟ. οὗτοι δὲ ἔδοσαν τοῖς ἐπὶ τὰς ὁπλιταγωγοὺς Κ. (γ. ποῖ. 40). 
86 Ἔϊδοξεν τῆι βουλῆι χαὶ τῶι δῆμωι μὴ πέμψαι τὸ ἀργύριον Δημοσθένει ἀλλ᾽ 
ἀποδοῦνα!ι. Μ.-8ί. Ουοά ἀδ ροουπία ἱρδὶ Ποπγοβίμθηὶ τηἰ θη ροϑυϊί, γϑν- 
8.8 ὅ ΒΡΡὈ]᾽οΙηθηίο [8180 ηἰ πὰ; οθίθγοχαΐη β8θηἰθη δι θοσυὰ αὐδὸ δβοῦὶρία 

[αοτυμΐ τοοίθ ἰμαΐσαθ8θ ταΐϊῃί νἱάθίαγ, Ραυΐανογίῃχ οχρϑαϊ ἰοηθ Αγρίνδαμα 
Ὠοϑοῖο αὰἃ ἀθ οδυ88 αἰϊδίδπη 6886, Ῥγορίθγθοδαιιο ροουηΐαβ 4088 4υδθϑίουθϑβ 

ἄθδθ πὰηο δὰ ἀϑυτ ΒΟ] ]θηοίδημ 8 ἔγϑά γα ἰυ58ὶ ϑγϑηΐ, 8}}} γοὶ ἀθϑίϊ ηδίβϑ 6886 : 

ἀοίπαθ νθΓῸ 86 γ8 ρθϑηϑδῖίο ἰῇ θᾶ) ἰρβ88πὶ θχροάϊἰοηθπηλ ἰδοία οδ. 7 ϑυρ- 

ΡΙΟν: Β. οἱ Μ.-ϑί. βϑουΐαβ, ηἰβὶ χαοὰ ἰἱ τούτους δὲ (καὶ τούτους Μ.-ϑ81.) στρα- 
τηγοῖς ἐς τὰ ἐπὶ θ]ράικης. Κ. νοϊυδγαί οὗτοι δὲ ἔδοσαν. 8. Ιάθτῃ βίη ἀυθίο 
αὺἱ δὰ ϑγγδοῦβθαβ οορὶἱ8 ργδοίι (Τυο. ΥἹἜΙ, 416, 4. 69, 4. δ δδο οἷυ8 

ὀχροαϊίοπο ΤΗγϑοίοα ἢἷ 81} διωρ!ὰ8 ἰγαάίψαπη οϑί. 9 δἰ. Κ. ἐνδεχάτῃ Ν.- 
5. ; υἴγαχμῃη νϑγὰμ δἰΐ, αἰϊαἀΐοατθ υἱχ ᾿ἰσθρῖέ. 410 τοῖς ἐπὶ τοὺς ὁπλιταγωγοὺς 
τοῖς μετὰ Δημίοσθένους Κ., οορίίδηβ ἀθ τορογίϑηἀο Αἰμοηϊθηβίαμη ργϑϑϑίαϊο 

αυοὰ ἰπῃ Οοδ8.601}1}0 δὰ ἘΕρ[ἀϑΌΓΌΙ θγαί. [Ιὰ ἃ Ὀοιῃοβίῃθηθ γϑαποία τ) 6886 88η6 

Τηυο. Υ, 80 πᾶγαίΐ. Αὖ ἰθιῃρογυση γϑίϊομθϑ ΠΟῺ ΟΟΠΥΘΉΪΓΘ ἀθιηοηϑίγανϊ 
Μ.-58ι. 15 ἰρί αν ϑυμηρβιί, ἰδπὶ δοϑίαίθ, οὐτὴ Αἰ θηΐθη868 οὐ 5001}8 ΡοΪοροη- 

Ὠθ5[8018 ὑγθθτη Ερίἀδαγίογυ μα, 4108 ὁΧ Δ61Ὸ Αγρῖνο ἀϑρυϊθγδηΐ, Οἱ ΓΟ ΠῚ. Δ ΏΪΓΘ 

ἰηδϑι πογοηΐ, (Το. Ὑ, 1δ, δ) οιμοβίποηθι οἷβ ῥγδϑίυ 888. Αἰᾳφὰθ οὐ 

Κοϑϊθνυ5 ΛΟΣ Ἰορί886ι, Η. 1,οἸ] ησίυβ ἃ Μ.-5:. τοραίῃβ Ἰδαρίἀδθιη δοουγαίθ 

Θχδιηίηανὶ οἱ ΞΘΛΟΣ ροίϊυβ ἰπμοίβυμα 6886 υἱαϊξ; χυδῦο Μ.-8,. στρατευσομέ- 
νοῖς ἐς Α]ργος τοῖς μετὰ Δημ[οσθένους Βυρρ]ονίί, ργαοίογθϑ ἰη 6] θθ 8. Αἰχὰθ 

ἰῃ δυϊτηδ γοὶ ΘΠ ὙΘ ἢ νἱαΐδθθ Ὠραὺ0 ἀθ δοβῆνα [16 Ποιῃοϑίθηΐβ ΘΧρΘ- 

ἀϊμοηθ }}] 8 Ροϑβί [,0]]ησὶ!} ἰηνθηΐυτηα γοϑίαγο ἀπ (δι οἤθ ἃρραγοί; δ ΒΌΡΡ[6- 

τηθηΐᾷ ρυβηδηΐ οὐ ΒΘΓΙΏΟὨΪΒ υϑὰ, 4υ8 6 ῬΔ80}} }] πὶ 8 οἱβ γθοθββὶ, 
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[Ἐπὶ τὸς -----τ τ τς πες πρυτανευύσες, τί- -----τει καὶ --- 
-πότει ἱεμέραι τές πρυτανείας, παρέδομεν τὸ ἐχς ||------τ - 
---- -- Ἰπελϑόντος ᾿ Ελλενοήαμίαις, ᾿Εργοχλεῖ ᾿Ἀριστείδο Βεσ]αιεῖ 
χαὶ χσυνάρχοσι, καἰ] παρ[έδροις, Χοϊενοίφάνει (Π),  ἹΕροχλεῖ Ἂρ- 
χεστράτο [᾿Αϑμονεῖ--- ----τς- , οὗτοι δὲ ἔδοσαν Ἰστρατεγοῖς, 

20 Νικχίαι Νιχεράτίο ΚυδαντΊίδει [12 Λ[υσιστρ)άτοι ᾿Εἰμιπέδο “Οἶϑεν, 

[ΚΚ ε]φάλα[ον ἀναϊίλόματος τῦ] ἐπὶ τῆς! 
ἀρχῆς" ΜΙ. ΓΠΗΗΗ.. «εν νον Ἰ 
᾿Αϑεναῖοι ἀνέλοσαν ἐϊπὶ Εὐφέμο 138 ἄρχοντος καὶ [ἐπὶ τὲς βολῆς, 
“ἔν ..ὐννν νον πρῶτος ἐγραμμάτευε ταμίαι ἣιεἰρῦν χρεμάτον 
τὲς ᾿Αἰϑεναίας, Ἀναχσιχράτες Λαμπτρεὺς χαὶ χσυνάρχοντες, " οἷς] 

25 Εὔχσενος Εὐφάνος Προσπάλτιος ἐγραμμάτευε, πίαρέδοσαν ---- -- - 
--τ---- - στρατεγῦι ἐς τὰ ἐπὶ Θράιχες, (Χ)α[ρ(έμγρονι 14 ΧΙαρι- 
χλέος Παιανιεῖῖ, ἐπὶ τῆς -------τ---α- ίδος ----- τ ο- ς πρυτα-- 
γευόσες, ᾿δμέραι δευτέϊραι χαὶ εἰχοστέι τὰς πρυτανείας, φσεφι- 
σαμέϊνο τὸ δέμο τὲν ἄδειαν " -- --- ] 

Ἐπὶ τές Αἰαντίδοίς -- ---τ--τ-τς πρυτανευόσες παρέδομεν 
στρατεγοῖς ἐς Μέλον 16, Τεισίαι Τεισιμάχο Κεφαλέϑεν, | Κλεο-- 
μέδει υχο[μέδος Φλυεῖ 16, ἱεμέραι ---τ-πτοτα- τὲς πρυτανείας, 
φσεφισαμέν]ο τὸ δέμο τὲν ἄδειαν" ἢ 

80 ᾿Επὶ τῆς ᾿Αντιοχίίδος ------- ς πρυτανευόσες ᾿λλενοταμίαις 
παρέδομεν, -----τ- τ -- 1οι Αἰὐρ]ίδει, Τιμάρχοι Παλίλενεῖ καὶ στρα- 
τεγοῖς ἐς Μῆλον, Τεισίαι Τεισιμάχο Κεφαλέϑεν, Κλεομέ- 
δει Λυχομέδ)ος Φλυεῖ,11 τρίτει καὶ δεχ[άτει ἱεμέραι τές πρυτα- 
νείας ----τ- τ -- [Κεφάλαιον ἀναλόματος τῦ ἐΪπὶ τῆς | 

ἰἀρχές----------α--- ] 

44 Αὐτοχλῆς ὁ Τολμαίου Ὀγδοίονῦ Αἰποηἰθηβίυμη ΤΒῦΟ. ΤΥ, ὅ8, 4. 1419, 38 
(ΟἹ. 89, 1. 4948 ἃ. Οἢγ.). ὕδὶ ΟἹ. 90, 8 ουγανογξ ποὴ οοηδίδί. 4132 Ηδθο 

δὰ οχροαϊἰοηθῖῃ Νίοδθ σοηΐγα ΑἸρΒὶρο ἴδηο9 οἱ (μαϊοίάθηβοθ (Το. Υ͂, 

88, 4) ϑροοίαγο νἱάϊξ Βοϑοκῇ. 18 ΟἹ. 90, 4 (447]6 ἃ. (Βγ.). 44. ΚΑ. 

ΡΙΝΟΝΙ οι. Βοθοκβ. 15 Τῇυο. Υ͂, 84, 1 χαὶ ἐπὶ Μῆλον τὴν νῆσον ᾿Αϑη- 
ναῖοι ἐστράτευσαν (δοϑίαίΘ δῃηπὶ 446 ἃ. ΟὮγ.). ξὶ 4 στρατοπεδευσάμενοι οὖν ἐς 
τὴν γῆν αὐτῶν τῇ παρασχευῇ ταύτῃ οἱ στρατηγοί, Κλεομήδης τε ὁ Λυχομήδους 
καὶ Τεισίας ὁ Τεισιμάχου, --- ἔπεμψαν πρέσβεις. 46 Ῥοιηοϊουχῃ βυρρὶονὶΐ 
[μοΘ ΒΟ ΚΘ. ν. ποῖ. ρχγοχίτῃ. 47 Ηΐο θοδάθιῃ δίαυθ δηΐθα ργδϑίογθβ ρουβοῦῖρ- 

(08 [586 νυἱάϊί ᾿ο ϑόθοκο, 6 {{{0}18 αἰχαοί Αἰ|ο]8 χαδοϑίίοῃθϑ ἰδίου 86. 

ΒΟΠΩΔΘ 4876. Ρ. 37. 
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86 [Αϑεναῖοι ἀνέλοσαν ἐπὶ ᾿Αριμνέστο 38 ἄρχοντος καὶ ἐπὶ τῆς 
βολές, “ξι....... . πρῦτος ἐϊγραμμάτευε᾽ ταμίαίι [᾿ταρὸν χρε- 
μάτον τῆς ᾿Αϑεναίας, Δεχίσ.. ... ἐν νννν.οἦ καὶ χσυνάρχοντες, 
᾿οἷἴς Λυσιχλές Δ]ραχοντίδο Βατῆίϑεν [ ἐγραμμάτευς, ----- τ τ ] 

40 ---τ- τ- τ τς - οἱ--- τ τ τ-ν- [------ -Ὁ- τὸ -- -τ- τ τ ----- --- Νι- 

χίαι Νιηκεράτο Κυδαντίδει 19 χαὶ παρέδροιι--|------τττπττ--- }ε] 
[Ἐπὶ τῆς ------ ίδος ---ς πρυταγευόσες, ----- [ἐμέραι τς 
πρυτανείας, στρ)]ατεγοῖς ἐς Σιχελίαν, ᾿Αλχιβιάδει, Λαμάχοίι, | 
-πττττ--- Ἀντιημάχοι ᾿ Ἑρμείοι" ἃ... 
[πὶ τὸς ----- ίδος - ---τ-ἰς πρυτανευόσες, ---- εμέραι τῆς 

45 πρυτανείας,] στρατεγοῖς ἐς Σικελίίαν, ᾿ΑἸλχιβιάδει, Λαμάχοι, [} 
--τ----τ-ττ-- ᾿Αντιμάχοι ᾿Ἑρμείοι: ΦΤΤΤΤΧ...ἢ 

[Ἐχκὶ τὲς -- -- -ίῥδος --- -Ὁ ς πρυτανευόσες, ----τ-ττ-τστττ- 

--τς τῆς πρυτανείας “ εμέρ]αι, στρατεγοῖς ἐς Σιχελίαν, ᾿ἈΑλχιβιάδει, 
Λαμάχοι, | ---τ τ πτττττο----α- ᾿Αντιμάχοι ᾿“ Ἑρμείοι χἰρ]υσίο 
Κυίζηικείνο) στατέρ[ας - --τ- τ τ τ τ τπτασπττστσςν-τ-ς- ΙΕ ΒΕΕΙΠΙΟ 

δ0[Κεφάλαιον ἀναλόμαϊτος τῦ ἐπὶ τὲ ς[[ἀρχξ ς΄ -----τ- τ- τ τ τ- ] 
ΔΙΉΠΙ [[ἈΑϑεναῖοι ἀνέλοσαν ἐπὶ Χαβρίο 29 ἄρχοντος χαὶ ἐπὶ τὲς 
βολᾶς, “ἕι... «δες πρότος ἐγραμμάτευε ᾿ ταμίαι ᾿ιερῶῦν χρεμάτον Ι 
[τὲς ̓ Αϑεναίας, Λεοχάρες.......... χαὶ χσυνάρχοντες, ᾿ οἷς Τελέαϊὶς 
Τελενίχο Περγασέϑεν ἐγραμμάτευε, παρέδοσαν στρ[ατἰεγοῖς Τε- 
λεφόνοι [-- --- τ τ τς- χαὶ] παρέδροι Φερεχλείδει Πειραιεῖ, φσε- 
φισαμένο τὸ δέμ[ο] τὲν ἄδειαν, ἐπὶ τές Αἰαντίδος τρῆτες πρυτα- 
νευόσες, -----τ---τ-ς-- ᾿εμιέραϊι] τὲς πρυτανείας: ΔΤ ΧΧΧΠΉΙΗ) 

ὅδ ΠΡΙΔΔΔΙΠΕ ΚΕ ΠΟ. τε καὶ χρυσίο [[| Κυζικενῦ Η ΗΔΔΔΔΠ 
ΣΣΣΣΣΣΣ 

ξξξ. τιμὲ τούτον γίγνεται 2: -- - -- - - ] 
᾿Ἑλλενοταμίαις χαὶ παρέδροις ἐδανείσα[μεν ---- -τ- ] Ἄριστο- 

χράτει Εὐονυμεῖ καὶ χσυνάρχοσι" ΠΊΤΤ᾽ ΤΤ.. οὗτοι δὲ ἔδοσαν 
ἀϑλοϑέταις ἐς Παναϑέναια 22, ᾿Αμέμπτοίι -----ττ- τς χαὶ χ)συ- 

18 ΟἹ. 94, 41 (4465 ἃ. Οδγ.). 49 Ηδθο ἰδ υὐ ὁἃ 41:80 Βοαθθη(} δὰ 

ΟΧΡΘαΠ ἰοηθτ 8:0 ]}Θηβθση ϑρθοίδγθ νἱἀθηίυγ. 40 ΟἹ. 94, 4 (4464. ἃ. (γ.). 
Πυΐϊ8 δηηὶ Γαίϊοηθβ βρϑίίο ἀϑβοίθηΐο δησυϑίϊ 8 βογρίδθ βιηΐ, ποηδρβθηΐβ αυΐ- 

ηἶ8 {οΥ]8 ἰῃ ὑοσβὰ. Εδάθῃηῃ ἀθ οαυδὰ Ὀγονυ!]!οχαθηίία αὐυδοάδμῃ ἰς ΟΒίί-- 

ΠΟΙ Υἱἀθίυγ. 44 ΛΙΑΝ ἴη Ἰαρίἀάθ 6886 ἰθϑϑίδίυῦ ΗΪΟΝ8.; οιμθηᾶαν! Κίγο οὗ 

Ε. 1. Αἰΐ. ΤΥ ῥ. 83. 44 ῬηΔίμθηδΘ8 Ι85η8 ἰηβοαυθηί 8 δηηὶ 91, 8 (444 

ἃ. (Βγ.) ἰπίθ! ]ϑβοημάδ βαηΐ ουτὴ Ἀδηραθὶ. Νϑια αυοᾶ Βοθοκμίιβ ἀϊχί!, Π|ἀνα- 
ϑήναια υδὶ ποη δἀάϊίο τὰ μεγάλα ἀϊοϑηία! ἴῃ ρυ}1οἰ8 Αἰ ϑηϊθηδβίαγα ΕΟ ΓῚ8, 

ΒΘΙΏΡΘΙ ΤΪΠΟΙΆ 5[06 δηητ8 ἰπ 6] ρθη δ 6586, ΠΟ γΘΟοΐίΘ 850 μᾶροί. [τητὴ0 υὑδὶ 
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γάρχοσι ἐπὶ τὰς ᾿Ερεχϑεΐδος δευτέρας πρυτανευύσίε)ς, εἰχοστῆι 
ἱεμέραι τῆς πρυτανείας. 

᾿Επὶ τὲς Κεχροπίδος τετάρτες πρυτανευόσες, “εἰμέραι ----- 
60 τίξς πρυτανείας, ᾿ Βλλενοταμίαις καὶ παρέδροις, ᾿Δριστοχρήάτει 

Εὐονυμεῖ χαὶ χσυνάρχοσι, στρατιόταις ἐ - -- --τ- ΔΔ 
Ἐπὶ τές ᾿Αντιοχίδος ὀγδόες πρυτανευύσες, δεχαΐτει “εμέραι τῆς! 

πρυτανείας, “ Ελλενοταμίαις χαὶ παρέδροις, Ἀριστοχρίά]τει Εὐο- 
νυμεῖ καὶ χσυνάρχοσι, στρατιόταις ἐμ Μίέλοι 28. --------Ἰ. 

᾿Επὶ τὲς ᾿Αντιοχίδος ὀγδόες πρυτανευόσες, τρίτε[ε χαὶ δεχάτει 
τές πρυτανείας, ᾿ Ελλενοταμίαις καὶ παρέδροις ᾿Αριστοχρίάτ]ει Εὐο- 
νυμεῖ χαὶ χσυνάρχοσι {π||π|{Π, ᾿ οὔτοι δὲ ἔδοσαν [τέι ἐν Σιχελίαι 
σἸτρατιαῖ 334, 

6 ᾿Επὶ τῆς ᾿Αντιοχίδος ὀγδόες πρυτανευόσες, εἰχοοίτθι “εμέραι 
τές πρ)υτανείας, ᾿ Ελλενοταμίαις καὶ παρέδροις, Ἀρι:στοχρία]τει 
Εὐονυμεῖ καὶ χσυνάρχοσι, ἐς τὰς) ναῦς τὰς ἐς Σικελίαν διαχο- 
μιόσα]ς τὰ χρέϊμ)ατα 3- ΤΤΤΤΧΧ. 

᾿Επὶ τές ᾿Αντιοχίδος ὀγδόες πρυτανευόσες, δευςέξραι χαὶ εἰχο- 
στᾶι ᾿εμέραι τές πρυτα)νείαϊίς],  Εχλενοταμίαι χαὶ παρέδροι Φιλο- 
μέϊλοι Μ]]αραϑονίοι καὶ στρατεγῦᾶι ἐν τῦι Θερμαίοι κόλποι 25 -- -- 
--τ-τῆϊι αὐτῆι “ εμέραι ᾿ Ελλενοταμίαι χίαὶ παρέϊδροι Φιλομέλοι 
Μαραϑονίοι, καὶ στρατεγᾶι ἐν Ἐ------ --ττς -ττς- . 

1 Κεφάλαιον ἀνα[λόματος τῇ ἐπὶ τες Ι ἀρχές: πη 
ΠΡΙΤΤΤ ---- - ---- 

ἐς Παναϑήναια αἰ χυϊὰ ογοραίαπι 6586 ἀἰοϊ, ΡΤΟΧίμ ἃ Ῥϑηδίμθηδθδ ἰη[6]- 

ἰορθηάδ βιπί. Νοαχᾷαθ νίαθ0 αὕυὸ ἴῃ Βοροκαΐαβ δῆ Ῥϑηβί οηθι ἰγίθϑίτμο 

Ηθοδίοιη θδθοηΐβ ἀΐθ ἰδοίδιη βἰδίυδί, ααδὸ νἱροϑίμπηο βοουηάδο ρυγίϑηϊδθ αἷθ 

ἰδοία 810; ἱττηο δα Ἀπυτῃ ὁχ οχίγθηϑ 86 4ΌΘΗΓΒ τηθη88 Μοίδρ ἐπ οἢ 5. ἀἰθ 05 

ΒοΟ ϑρθοίδί, ἰγϊριηίδ ἴσο ἀἰθθυϑ ροϑί Ῥδηδίμβθηδθα τιΐηοτα δηηΐ 94, 3 ρ6γ- 

δοίδ. 48 ϑύρρ!. ΚἰγοΒῃ οΗἔἶ, ἀασμὰ ΗΠΪΟΚΒ δ] θσϑὴλ Μ ἰηῃ ᾿ἰαρίαθ 6886 ὑθϑίδί(ιβ 

οβϑοῖ ; Ἀδηρδθό ἐμ [Πύλῳ] δὺὶϊ ἐμ [Πελοποννήσῳ] Θσοῃϊθοθγϑί. 44. ΒΌΡΡΙ. Β., 

ΙΏΟΠΘΏ8, Πίοιηρ 94, 4 Νίοίδιη ἤδνθῖ Αἰ 688 τηΐβί886 θαυ δίῃ οἱ ῬΘΟΌ ἾΔΙᾺ 

ῬΡοιὰ (ΤὨμΟ. ΥἹ, 98), ργοχίτωο νϑῦθ ϑαυϊίΐθβ ἰῃ διο δὴ Ὑϑηΐβ80 οὐ {16-- 

Ομ 8 (4] 6 5 δυροηΐϊ (Τυς. ΥἹ, 94. ὈϊΪοά. ΧΠῚ, 7), οἰβάθῃχ τηϑηϊίθϑίο, χιδθ 

Ὠΐσ ῬΟΥΒΟΥΙΡαηαΓ. 9,4. Ἐὰὰ αυδθ βορίϊιπο δηΐθ αἷο πυιηογαία ογαηί. 

45 Ἐυσίϊοποιη ααὶΐ ἰηἰίο ΟἹ. 91, 8 (ϑοϑίαίθ 444. ἃ, 617.) ΑἸπρηὶροϊη ορρυ- 

βηαν! (Το. ΥἹΙ, 9) ἀοδβίμηδυὶ οσοηίθοὶΐ Ἀϑησδθό. 

8 Τάθυ]ὰ τηϑγιηοῦ 5 ΡΘηἰθ] οἱ ἱπυθηΐα ργορθ ρογίοαμ ᾿Αϑηνᾶς 
ἀρχηγέτιδος. Ἐαα. ΚορΏΪΟΡ ΜΝοηδίβρογ. ἀοὺ Κρὶ. Ακδάθπλθ Ζ8 
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πσΠΠπππΠπ τ ππππσσσπσσσσσσσσσσππππΠρ τσ τ τὖ’ον τ. τ ’.----ς--ςἘ-ς--ςἘς-ςς-- 

Βουϊπ 866 Ὁ. ὅ44 54α4ᾳ. Επδίγαί84 18 ΕΡΗ. πον. 409. ΚΟ ΟΗ͂ 
(. 1. ΑΔ. 1 277. 

[ΠΠ] ΔΙΠΡΡΕ ἐπιχα([ρ]πῆα]) 
Θρίαι 

[ΠΠ} ΔΔ ἐπιχαρπία 
᾿Αϑμονοῖ 

δ χεφάλαιον σὺν ἐπονῖοις] 
ΧΧΧΧΙΉΒΠΗΔΔΈΕΡΕΙΠΗῚ 

Πολυστράτο! τὸ Διο .-- -- --- 
Αγχυλέϑεν 

ΡΗ ΠΗΡΡΕ Πίστος 
10{{{|] ΔΔΛΔΔΗΗ ἐπικαρπία ᾿Αγ- 

χυλέσι 
χεφάλαιον σὺν ἐπονίο|ις] 
ΗΗΔΔΛΔΔΠΙΈΡΙ 
Κεφισοδόρο 2 μετοίχο ἐμ Περαψιεῖ! 

16 {{Π] ΗΠΙ͂ΔΙΠ ᾿ Θρᾶιττα 
ΓΙ ΗΛΔΛΔΔΠ Θρᾶιττα 
[ΠΡ ΗΓΙ͂ΔΔ θρᾶιχς 
ΓΕΙΠῚ [Η]ΗΔΔΔΔ Σύρος 
[Η{ΠΠ ΗΠ Κάρ 

20 ΒΡ ΗΙΓΙΔΕ  Ἰλλυριός 
ΡΡΙΠ ΗΙΗ]ΔΔ Θρᾶιττα 
ΡΙΠ] ΗΔΠ Θρᾶιχς 
ΕΠῚ]} ΗΔΔΔΔΡΡΕΡ Σχύϑες 
ΓΙΠΙ ΗΔΔΡΕ “Ἰλλυριός 

25 ΓΡ ΗΓΙ͂ΡΡΓ Κόλχος 
ΡΓ ἩΓΙΔΔΡΕΡΕ Κὰρ παῖς 

Γ ΓΙΔΔΡΡ Καρικὸν παιδίον 
ΒΡΕΙ ΗΠΗΗΡ Σύρος 

ὲ0ογᾶ6 Αἰ ΐοδ0 γο]ραγθϑ. ἢ. 87--- 4 ροϊοίδγυῃ ἰδθυδο δαηΐ, αυΐϊδθυβ τγα- 

σΘΘΗΒΘΏῸΡ δημιόπρατα, αἰφιᾳθ ἢδθ0 αυϊάθιῃη οπμηηΐδ θοΩδ ΘΟΙΡὰΠπὶ βυηΐί, αυἱΐ ἰη 

ΒΟΓΙΩΔΓΌΙΠ δὲ ταγβϑίοσϊογα τη οᾶυ8α Θοηαοιηηϑίϊ θγϑηΐ 0]. 93, 3 (4464. ἃ. (Βγσ.). 

ΒἰΠἰΒίου ὨΙΤΑΘΙΌΓΌΙΩ Ογάο σοηίοβίμλαβ (ἐπώνια) Θοπίίποί, ἀθχίοῦ ἱρ88 ργϑίϊδ 

ΓΘΓΌΙΩ αυδ0 νϑηΐϊθγϑηΐ. 4 Απάοο. 1, 418 πρῶτος μὲν οὗτος (᾿ Ανδρόμαχος) 
ταῦτα ἐμήνυσε καὶ ἀπέγραψε τούτους ὧν Πολύστρατος μὲν συνελήφϑη καὶ ἀπέ- 
ϑανεν. 4 Απάοο. 1, 4ὅ (δρἰβοάοιτβ ἰη0 608 ΓΘΟΘΏΒΘΙΙΡ 4008 ΤΘΌΟΘΓ 

ἰη4υ  !η 8 ἱπα σανουῖ, 



74 ῬΡΑΓΒ ὈΓΙΟΥ. [31--- 

[ΠΡ Η[ΓΙῚΡ Μελιτίίζεν -- -] 

[ΠΡ [Η]Π Δ [Λιυδέ 

88 Ἐτγδριηθηί Π) ΓΠΔΡΙΏΟΓ 8 ΡΘηίο οὶ ἱηνοηίαμη ΑἰμΘηΪ8 δὰ 

θοοΙοβίδμι ᾿ Υπαπαντῆς. Βαά. Ριακῖ5 ΕΡΒ. 1148 (Ἀδηραρό Απί. 
Η6]1. 3984). Εχ ΚοθΪοῦΪ ϑρόσγϑρῆο ΚιγοΒΒοΟΗ͂ (. 1. Α. 1 976. 

[---- -τ-τ-- - - - χαὶὶ εἰξχ]οίστει τές πρυτανείας --- - - ] 
Ἀχσιόχο τὸ [᾿Αλχιβιάδο Σχαμβονίδο 1} 

--- ΗΓ ΔΛΔΔΙΗ͂ Κεφίαλλὲν ἀνέρ (ἢ 
᾿Αδειμάντο [τὸ Λευχολοφίδο Σχαμβονίδο 2) 

6ΡΕ ΗΓΙΔΔ Σάτυρος] 
χεφάλαιον -----τ--πττσο--- 

χεφάλαιον σὺν ἐπονίοις -- - -ττττ- ] 
Τάδε ἐπράϑε ἐπὶ τές ᾿ἈΑντιοίχίδος ------ πρυτανευόσες] 
ὀγίδιόει χαὶ εἰχοστεῖ τῆς πρίυτανείας] 

10 Ἀχσιόχο τὸ ᾿Αἰλχιβιάδο Σκχαμβονίδο]) 
ΗΠ ΔΔ 8 ἐϊπιχαρπία (ἢ - ---τ- - - ] 

ταῖς ---τττττνσν---- 

15}Π] ΔΔΕ φσυϑ ----.-.---΄ἰ.Ἡ..-. 

πέμπτει καὶ (τραχοστέι4 τς πρυτανείας] 

[ἰογαΐαγτα Αἰἰἶοα νο]ραγίβ. Απᾶοοσ. 1, 416 τρίτη μήνυσις ἐγένετο᾽ ἡ γυνὴ 
Αλκμεωνίδου, γενομένη δὲ καὶ Δάμωνος (᾿Αγαρίστη ὄνομα αὐτῇ) αὕτη ἐμήνυσεν 
ἐν τῇ οἰκίᾳ τῇ Χαρμίδου τῇ παρὰ τὸ ᾿Ολυμπιεῖον μυστήρια ποιεῖν ᾿Αλχιβιάδην καὶ 
᾿Αξίοχον καὶ ᾿Αδείμαντον᾽ καὶ ἔφυγον οὗτοι πάντες ἐπὶ ταύτῃ τῇ μηνύσει. 
Αχίοοδυβ ΑἸοἰ δα 5 ΑἸ πΐδ6 ἔ, ἔγδίου. ρϑίγυθ] 8 ογϑί. 4 Ὧο0 Αἀϊτηϑηίο οἵ. 

ΑΥβίορῃ. Ἀδη. 4548 ο. 8080]. ἔχγ8. ΧΙΥ͂, 88. Χροη. Η6]]. 1, 4, 441. 7, 4. }1, 

4, 80. 82, Ῥο. ΧΙ͂Χ, 419. 8. Ηϊο Αηάοο. Ϊἷ, 48 ΓΘΟΘηΒΟίΌΣ ἰΠΙοΓ 608 4008 

Απαγοιηϑοθ8 ἱἰηάϊοανογι ; 88ὴη6 ᾿ἰδτὶ βαρθθηΐὶ Ἰωνίαν, χῃοὰ οχ Βος {ἰΐι]ο 
οτηθηάδίυχῃ 68.. ψε ΛΙΓΙ. 

89 Ετδαρτηθηΐᾶ ἀ0 ΤΙ ΟΓΪβ ΡΘηΐθ οὶ. ἃ (Ββἰηἰδίτα 1 ρα 8 

ΡᾶΓβ) ἱῃνθῃίαι ἰῇ ἄγοὸθ (Βδηᾳ.) οά. Βδηρδθό ἀμί. Η6]1]. 849. 
Ἐχβορρβογαμί γϑίβθη οἱ Κοθῆ ον. ὃ (ν8. 1 οἱ 3. 8. ά. 6, 7 ἀοχίγαθ 
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ΡῬΔΙ658) πῃ 800 δοοίοίδι!5 Δομδθοϊοσῖοᾶθ οχβουῦίρϑὶί ΚΟΘΉΪΘΓ. 
Τοίυμα {ἰα]υπ θα. ΚιγοΒΒΟΗ͂ (ἃ. 1. Αὐἴ,.1 2376." 

στττττττσττστ-ς- Ι καὶ εἰἰχοστέι τῆς πρυτανείας] 
[Ἀδειμάν)το τὸ Λείυχ]] ολοφίδο Σκα[μβονίδο] 

ἀνὲρ [Ἂρ] στόμαχος 
ἀγρὸς [ἐν] Θάσοι ἐν ---τ- τ τ ττς- 

ὅ---ς- ΠΗΡΙ χαὶ οἰχ[ία] 
ἔπεστιν ᾿ [πίϑ]} οἱ ἐν ------τ-τ-τςτ-τ- 

᾿υγῶςς ΔΙίΔ. σ᾽] αϑροί: {---Ἰ 
ἐπιϑέμαίτα ἔχοντες] 

10 ΗΙΔΙΔΔ.. οἴνο ἀμφοίρξς --- τς ] 

ΓΙ ΗἸΔΔΔΔ τρ------ 
[Π]αναιτίο 2 οἴνο ἀμφορζές - --- -τ-ττττ- 

ΔΔ χαϑαρὸ ΗΠ] ε-- -τ- τοτσττς- 
σμένε ἐν τῦι [ἀγρῦι} 

ΗΓΙ͂Δ τῶι ἐν Ἰσ------ τος 

1ὅ βόε ἐρίγάτα -------- τ τς ] 

βόε δύο------ο- --ατς--- ] 
ΔΔ-----ς- βίόε(ἢ----------- , 

}ογαίυγα Αἰοα νοὶ ραγίβ. 4 ϑαυρρὶονί. [άϑροι ΚΙΓΟΠΗΟΗ͂ ἀυ  δηί6Γ. 
4 Ιπάϊοαῖϊαϑ 80 ΑὨαγοιήδομο Απάοο. ἱ, 19 οἱ 80 ἰρ8ϑο ἀπάοοίαθ 1, ὅ2. 67. 

504 πὺὰ υἱγοδίᾳυθθ ἰάθπη ἤοτλο ἰηἰθ ]Ἰθαθμαιβ 831} ἀπδίυμῃη νἱαθίυν, αυΐᾶ 

Απάἀοοί 8 σουΐθ ποη ἰηίθγοσαί ἀΐοθγο τότε δὲ ἀπέγραψα τέτταρας ἄνδρας, [1α- 
ναίτιον, Διάχριτον, Λυσίστρατον, Χαιρέδημον" οὗτοι μὲν ἔφυγον δι᾽ ἐμέ" 
ὁμολογῶ, 8 40}8 ΟΧΣ Μἰβ ἰδπὶ δηΐθα 80 δἰΐο ἱπάϊοαϊιιβ βββοί. 

40 Ἐτγαριιθηίαμη ᾿ηδγΙηοσ8 Ρϑηΐθ] οὶ, ἱμνθη μη ῬΓΌΡΘ 60606]6- 

βίατη Ὑπαπαντῆς. Βα. ΡΙ (Δ Κ|5 1᾿δηοίδηπο Αἰμὸποϑ Ρ. 388 (Βδῃ- 
αθό 848). Ἐρῆ. 4198. Οὐδ θχθιηρὶᾶ δδυὰ ἰθν θῦ ἰμίθῦ 56 
αἰβογθρδηί Καὶ γοΒΟ 8 οχργοϑϑί ὦ. 1. Αἴΐ. 1 374, οὐμὰ ἰρ86 
ΙΔ 018 Ρϑγ 1556 νἹἀθγοία " ; 5604 60 ἄθημο ἰηνθηΐο οχ δοουγαίο Κοθἢ- 

ΙοΥῚ Δρορσγάρδο {ἰπαϊατὰ οαϊαάϊι α. 1. Αἰΐ. ΙΥ̓ ῥ. 8. 

[ΔΠΡΡΕῚ ΧΙΉΗΗΗ δρυμὸν 1 χίαὶ πρ]ινόν 
καὶ πίϑοι ΓΠ}}] ἐν τξι [οἠϊχίαι 

[λἰιογαίαγα Αἰξοα νοὶμδνγίβ. 4 ΔΡΥΙΝΟΝ. 
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[Π1ΠΠ| ΗΔΛΔΙΠΕ Κυδίμαχον, Δόλον ᾿Αδειμάντο 2 
χεφάλαιον [σϊύμπαν᾽ [ΒΓ ΔΡΡΕΡΕ 

5 [ΤἸάδε ἐπράϑε ἐπὶ τῆς ᾿Ερεχϑεΐδος εβδόμες πρυτανευόσες᾿ 
[ΓἸαμελιῦνος εβδόμει ἱσταμένο " Ἀχσιόχο τὸ ᾿Αλχιβιάδο Σχίαμβονίδο] 
ΡΡ ΗΓΙΔΔΔΔΙΠ Ὄλας“ ἀνέρ 

ἐνάτει φϑίνοντος Γαμελιῦνος ᾿ ᾿Αχσιόχο τὸ Ἀλχιβιάδίο 
Σχαμβονίδο] 

ΕΠΠ] ΗΔΔΔ Μεσσένιος ἀνέρ 
10 ἔχτει φϑίνοντος Γαμελιῦνος " [Α]δειμάντο τὸ Λευχολο-- 

φίίδο Σχαμβονίδο] 
Γ ΓΙ ἐπιχαρπία τές γές τῆς ἐν Ὀφρυ- 

γείοι δ ἐχεχο -- - - 
χεφάλαιον σύμπαν: ΗἨΠΗΙΙ͂ΔΛΔΠΈΡΕΡΙΠ 

τῦμ περὶ ἀμφότερα ὁ Γαμελιῦνος ἐχτει φϑίνοντοίζς) 
Εὐφιλέτο (τὸ) Τιμοϑέο ΚΙυϊδαϑείναιδς] 

15 ΓΙΠ] ΗΠ οἰχία ἐς Σεμαχι[δῦν) 
ΕΠΠῚ ΗΠ ᾿χορίον ἐγ Γαίργεττῦι 

ΡΡΙΠ ΠΗΠ ο χορίον ἐΐν --- τ τ τς ] 

ΗΠ Δ τς χορίοϊν -- -τ τς Ἱ 

χεφάλαιον σύμπαν --- --τ-ς- ] 
20 χεφάλαιοίν -----τ- τ τσ τς ] 

4 “τὐδηοίρία ἤαΐϊ886 νην Ααἀϊτηδηΐ, ΡῈ16118 οἱ ρυθγαϊαβ' Καὶ. 8 Ιῃ 

Ἰαρίάθ Π᾿ τποάο δρηοϑβοίυγ. ἀ Ουἱὰ 5ἰ. λας ἀνὴρ Κ. 86 ἰβπογᾶγο ἰαἰθίΓ ; 

ΠΘ4Ὸ6 Θ80 80ῖο, πἰβὶ ἰοσίθ δ8θ6 8]18 οϑί οἰ υβάθτῃ οἱ μηϊοὶ ἴογιπα αυοᾶ ἰπ ἐϊ-- 

[}18 ΘοΙρμἰοὶβ ἰγοχαθηίον Φόλας 8ΒοΡ δἰ (ΒΟ γ-Εουοσεδτγί 74. 15. 94. 4914. 
480. 14δ. 478. 831, 832. 888) οἱ δὰ οἰν ίαίθιη δὰΐ ρα δ᾽ χαθιῃ Αϑίο! δθ 

βρθοίδί. ὅ Ε΄. δίγα. ΧΙ] ρῥ. 59ὅ (88. 6 Ουἱὰ ἰἰᾶθ6 5'δὲ νο]ϊηΐ, οὔβου- 
γα; τοαἀθυηί 41, ὅ. 8. 1 Απάοοσ. 1, 8δ ἰηΐοῦ 608 4008 ΤΟΌΟΘΘΥ ἰπαϊ08-- 

νοῦ τϑοθηβοίανῦ ΕἸΡΗἰοίυΒ. Οἵ. αυδθ ἀθ Βυΐυ8 Βομγίηΐβ ἰῃ 1118 γὸ ρδυ θ8 
Ὠδργδί ἰάθιῃ 1, δ! 544. 

41 Ἐγαριηθηΐαπ) ΔΓ ΟΓΪ5 Ραηΐο οὶ ἱηνθηΐατη ΑἰμθηΪβ δὰ 
Ρογίἴσατῃ ᾿Αϑηνᾶς ἀρχηγέτιδος. ἙΒά. Κυπιδπυαὶδ ᾿Αϑηναίου ΥΠ 
Ρ. 90δ η. 1. 

[{οναίαΓ Αἰεοδ. 



441 Ι. ὕβαυο δὰ ἢηθίη Β611}} Ῥο]οροπηοβίδοί. "7 

Νιχίάδο1--- τ τ πτσν-ς ] 

Ρ Π|ΕΕ------.....Ψ...- 

Ευὐφιλέτο τὸ ἸΠιμοϑέο Κυδαϑεναιυῦς - --- τὸν] 

ὅ περὶ ἀμφότερα οἴἤκχία()---- -- τ-ττοστν-ς ] 
ΔΠ ΧΗ ἀπ---------.... 

Φερεχλέος 2 τὸ ΦΙ------ Θεμαχέος --- -- τὸν] 

περὶ ἀμφότερα οἰχί[(α [})----- --τ-τττο τς 
8. “πΠι' τ. σ-΄Φ--ο....-“............. 

10 δτε ------ὦὕὉ -ὦ-ο.ς. 

ἰχ)ορίξον ---πτ---ς- 
ΔΕΕ ΧΗΗ [οἴχκο---- τος 

4 ϑ0ρ0Ρρ]!. Κυιχηδηῖα β ὃχ Απάοο, Ι, 14. 4 Αηάοοσ. 1, 1417 ἔτι μήνυσις 

ἐγένετο μία " Λυδὸς ὁ Φερεχλέους τοῦ Θημαχέως δοῦλος ἐμήνυσε μυστήρια γίγνεσϑαι 
ἐν τῇ οἰκίᾳ Φερεχλέους τοῦ δεσπότου τοῦ ἑαυτοῦ ἐν Θημαχῷ. Ἐυπῃάθιῃ ἃ Τοῦογο 
ἰηαϊοαίαμη 6886 ἰάθη γοίου: 1, 8ὅ. 

42 Ἐταστηθηίδ δβδρίθιῃ ἰᾶρυ]δο ἰαρίἀϊ5 Ροῃΐθ! οὶ; οχ αυΐθιβ 

ἀπΌπ 4υοα γογϑαῦτῃ 14---δϑ ἀοχίγαβ ρᾶγίθβ οοῃιἰποί, ἴῃ ἅγοθ ἰη- 

νϑηίαμη, ροϑύ ΡΙαΚὶη ἘΡΒ. 9.4 δ] οϑαὰθ οά. Κιγομο α. 1. Αἰ. 
Ι ὅ!, το]ὶψυ δὰ γδαΐϊθθβ ἃγοὶβ ἰμίον οἀθυτῃ Ηθγοα 5 οἱ ὑῃμ6ϑίΓΠ} 

ΒΔΟΘΟΙΙ ογαίᾶ Κυπηδηυα β ̓Αϑηναίου Υ͂ Ρ. 86 54., αυἱ Πᾶθ6 οἶμ8- 
ἀδιὴ ἰδρίαϊβ 9886 ἱπίθι]οχὶί. Οἰηηΐϊὰ σοηϊαηοίᾶ ὁχ ΚοθΒ]οσὶ ἃρο- 

ΡΆΡἢἷ5 ἀοαἷν ΚΙγΟΒΠΟΗ͂ α. 1. Αἰι. ΤΥ ρ. 1ὅ 544. 

[Θ ε]ο[{].} [Ν]ε ο[π]ολιτῦ[ν [ τ]ὸόμ παρὰ θ ἅσ[ ον]. 

[Ἔβοχσεν τῆι βίομίλῆι) καὶ τῦι δήμοι, Λεοντὶς 2 ἔπρυταϊνευεὶ, 

γογϑαῦμῃ 1---83 ΠΠΟγαΘ ΓΘ ΦαΪ8Β πηδίοσοθϑ. Ργίῃ8 ἀθογοίαμῃ (Υ. 4---88) 
ἰποίϑαμα ΠΟ Υ8 ἤθη ὁχ οΟΓαΪῺΘ6 αἰΒροϑι(18, ἰῃ αὐΐϊνογϑαϊῃ αὐυϊάθηπχ Αἰ ἰοα [{{{6-- 

Γαΐαγα, 86ἀ ἰὰ αἱ Ἰοηβα γΟ008}}8 ΒΘΙΏΡΟΥ Η 8ὶ} Ῥγδοίθυ. ν. 88 στρατεγοί, ϑρί γὶ- 

(18 ΔΒΡΟΓ ηἡυϑαυδίὰ ἰηαϊοοίυγ, οὐ ὈΡίαθΘ 80 ΘΕῸΣ Ὀγδοίθν χυδίθοῦ 0608 

(ν. 8. 30. 42, 86), 8601260] δᾷθ0 ΘΓΓΟΥΘ ὈΓῸ Ὀγονΐὶ νοσϑὶὶ (ΟΥ̓ΤῚ ν. 7); τὸ .. 

ΒΘΙΩ6] Λ (ν. 86 ΠΟΛΗΪ), ργῦο Λ ἰΐδῃ β8θιὴη6ὶ Γ᾽ (ν. 80 ΕΥ̓ΕΡΓΕΤΑΙΞ) οβδί. Ουδο 

Βογρίαγα ταΐδὶ ααυϊάθιῃ ἰηάΐοαγο νἱάθίαν 80 Ὠοτηΐηθ ἴοῆθ ὃχ δ᾽ίαφυϑ οχ νἱ- 

οἰπΐ8 ἰη80}}8 οὐυσηο ἤδθο ἰηοΐβαὰ 6886θ.ὡ ΑἸίοσυῃῃ ἀδογοίυ (ν. 89---ὅ8) οἱ 

ἰογΕ ἰηἰ τ (ν. δά. δ) 8 8]18 ᾿ηδη ἰηοΐθϑα ϑυηΐ, ουἱδ οίδ ῬΑΓίθσ Ὀγΐο- 

ΓΟ ΥΟΥΒΌΒ 7 ἴῃ ΓΘΒΌΓΑ ΓΟΒου ρίδιῃ (οἷ. ποῖ. 44) ἀδροῦὶ οοηίοίί Κα. Ηδϑθο π6 

ἰρ88 χυϊάθτῃ στοιχηδὸν Θχαγαία ϑιηΐ, 560ἃ ταῦῖο ταΐϊηυ8 ἀἱάποίβ 16 γὶ8, [1{-- 

ἰογαίαγα Αἰσα ργδθίον 158 ἱτημιϊχίαμη ΘῪ (ν. 45. 54). Οοίογυμῃη ἰθηθηάμπ) 68 



78 ῬΑΥΘ Ὁγίου. [44 

5 Σιβυρτίαδ[ης ἐγραϊμμάτευεν, Χαιριμένης ἐπεστίάτε, Γλ] αύχιππος 
ἥρχ[εν 3,. .. .«]ϑεος εἶπεν  [ἐπ]αινέσαι τοῖς Νεοπίολίταις τοῖς] 
παρὰ Θάσον [πρῶτον μὲν ὅ(υ)τι συνδιεποίλέμησ]αν τὸν πόλε- 
μον4 μετὰ ᾿Αϑεναίοίν χαὶ ὅτι πολιο[ρκόμενοι [υπὸ Θασίον(}}] καὶ 
Πελοίποννη]σίον οὐχ ἠθίύμησαν (8 -- -- -- τ - τ [..ςτὴνΑ ---- -ο-- ον 

10 ἄνδίρες ἀγαϑοὶ] ἐγένοντο [ ἔς τε τὴν σϊρατιὰν καὶ τὸν δῆϊμον 
τίὸν ᾿Αϑηναίων καὶ] τοζὺς [ συμμάχμίυςϑ ------τ-ττς- Ἰ ε[--τ-τ- τ τ- 

[τ-ττττ- χρημαίτ()------ Ι -τ-το-- Ἰ χρήματα -------- | 
1 -- -ττο- ν ἤι ᾿Αϑηναιο---- [[----ϑΞ -τ- τς χρήμ]ασιν εἶναι Νεο- 

ποἰλίταις-- --’- - 1[πτ-τππττττῦ- ον καὶ χρῆσαι ΤΤΤΤΧΧ ------- 
--τΊ͵πτπσστπὸον ἐδέοντο ὅπος ἂν ἔχοζοει -----τ τ 1[--τ- τ τττ-- 

παρὰ -----πτττο- [--τ-τ-ττ-- ἀποδοϑῆι, ποιᾶν δὲ ταῦτα ----- 
----τ-- ---α- Θασίος ο δὲ διδόασιν ------π-τ- Ι--τ-τςτ------ ς 
χαὶ βοζυλἸύμενοι καὶ ἐϑελοντ-------τ--- | [στρατιότ]αις ἢ) ΗΙ͂ΧΧ “-- 

25 ΧΧΙΗΗΠΗ καὶ πρόϑυμοί εἰσίι ποιᾶν ὅτι δύνανται ἀγ)αϑὸν αὐ- 
τοὶ ἐπαγγειλάμενοι χκαὶ ------ τ τσ πτοςςσοςςς-.ς-ς |--τ- τ τ --α- 
αν τὴν ᾿Αϑηναίον χαὶ ἀϊντὶ! τῆς εὐεργείσίας ταύτης | εἶναι καὶ 

ἐν τῦι λοιπᾶι χρόνο[ι] παρ᾽ ᾿Αϑηναίίον ----τ-τ τ τς αὐ το]ίς ος 
ἀνδράσιν οὖσιν ἀγαϑοίϊς] καὶ τὴν πρόςοδον εἶναι αὐτὶ οῖς πρὸς 

80τὴμ βουλὴν καὶ τὸν δῆμον πρότοις μετὰ τὰ ιερὰ ος] } εὐεργέ- 
ταις οὖσιν ᾿Αϑηναίον το[ῦ δήμου χαὶ τὰ ὑπομνήματα τούτον 
ἃ οἱ Νεοπολῖται ἔδοίσαν ----- -τ τς τῦι γρ]αμματεῖ τῆς βου- 
λῆς, χορὶς μὲν [-----τ-τ τ τς , χορὶς δὲ τὰ ἄλ]λα. καὶ τὸ φσή- 
φισμα τόδε ἀναγρίάφσαντα τὸν γραμματέα) | τῆς βουλῆς ἐστήληι 

85 λιϑίνην χαταϑίξναν ἐμ πόλει τέλεσι τοῖ]!ς Νεοπολιτὸν - ἐν δὲ 
Νέαι πόληι αὐτοὶ [Νεοπολῖται χαταϑ]έντον ἐν τῦι ἱερῦι τῆς Παρ-- 

ἰηΐον Υ. 41 οἱ 4124. πἰδαίυτη ἱποογίδθ τηδρηϊπἀΐηΐβ ἰπμίθγοθάθΓθ. 4 Νεάπολις 

ἐν Θρῴάχῃ 6. 1. Αἰΐ. 1 496. Νεάπολις παρ᾽ ᾿Αντισάραν 1 480. Νεοπολῖται παρ᾽ 
᾿Αντισάραν 1 942. 448 (π. 46, 44)" 944. (η. 417, 836). 956. 9571. υγδ8 5118 ἴῃ 
᾿[μΐογο Τηγδοῖδθ 6 σϑρίοῃθ ἰμβυ]δο Τηδδὶ. 4 ϑοχία ργγυίδηϊα ἔυϊϊ (ἢ. 44 8, 4.4). 

8 ΟἹ. 92, 8 (4409 ἃ. Οἢν.) ἡ ΤὨδβίΐ ΟἹ. 99, 4 (414[11 ἃ. (ἢ γ.) 80 Αἰδπο- 

ὨἰΘηδίρυ.8 ἀοίοοογιηί, 98, 1 (408[7 ἃ. ΟὨΓ.) ἃ ΤΏΓΑΒΥΟΪΟ Γγβὰβ ἴῃ ἀϊοίομθία 

γοάδοίὶ ϑυηΐ (Χοη. Η6]}. 1, 4, 9. Ὁϊοά. ΧΙ], 79). Ουἱά ΟἸἰδυοίρΡὶ ΔροΒοη 8 

8ΏΠΟ ἰὴ 11}}8 τορι οηΐθυ8 φοβϑίατη 810 ἤΟὴ οοῃδβίδί. ργδοίθγαυδῃ αυρᾶ ΤΉΓΒΒΥ- 

θυ]υ8 οὑπὶ οἶδθ80 δὰ Μαοθάοηΐδο 1 ἰοσὰ τη 88:18 ὨΔΥΓαίῸΡ ἃ Ὠίοάσογο ΧΙΠ, 

49, Κ. δ ϑυρρίὶογὶϊ. 6 ἢοβ ἀυὸβ νϑΥβ8 γοβϑεϊ ΘΓ οοηδίυδ 801 (0]]. 

Υ. 40. 44, 



49] Ι. ὕθαυο δὰ ἤηϑιῃ Ρ6}}Π} Ῥο] οροῃπθϑίδοὶ. 79 

ϑένοτ ἐστήλ(ηι λιϑίνηι. καὶ καλέσαι] [ ἐπὶ χσένια τὴμ πρεσβείαν 
ἐς τὸ πρυταϊνεῖον ἐς αὔριον, δοῦναι δὲ (9) [ Οἰνοβίοι 8. Δεχελεεῖ 
στρατεγόι ΤΤ ΤΙΗΗ ------ 

Ἀχσίοχος εἶπε: ἐπαινέσαι τοῖς Νεοπολίταις τοῖς ἀπὸ [Θράι- 
Δ0 χες, “ὅτι ἄνδρες ἀγαϑοὶ ἐγένοντο 10]|} ἔς τε τὲν στρατιὰν καὶ τὲμ 

πόλιν τὲν ᾿Αϑεναίον, καὶ ᾿ότίι ἐς Θάσον ἔλϑον πανδεμεὶ (ἢ συμ-- 
πολιορἠκέσοντες 11 μετὰ ᾿Αϑεναίον ἔ χαὶ “ὅτι συνναυμαχῦντίες) 
χαὶ [συνπολεμῦντες διετέλεσαν τὸν πάϊντα χρόνον, καὶ τὰ ἄλλα 
“ότι εὖ ποιῦσιν ᾿Αϑεναίοίς χαὶ ἀντὶ το]ύτον [τὸν εὐεργετεμάτον 
“ἅπαντα παρ᾽ ᾿ΑἸϑεναίον εἶναι αὐτοῖς χαϑ’ ᾿άπερ ἐφσέφισται 
Σερμυλι ε[ὕσ]ι. ᾿ὅπος ἄμ μίιὲ ἀδιχῦνται μεδὲ “ὑφ᾽ “ενὸς μέτ]ε 
υπὸ ἰδιότο μέτε υπὸ χοιν πόλεος, τός τε σίτρατεγὸϊς ᾿ οἱ ἂν 

λδ΄ ἀχάστοτε ἄΐρχοντες τυγχάνοσιν ἐπιμέλεσθαι αὐτῶν “ότι ἂν δέ- 
ονται ἰ καὶ τὸς ἄρχίοντίας τοὺς ᾿Αϑεναίον “οἱ ἂν ᾿εχίάστοτε ἄρ-- 
χοσι. ---ππτπτπτπσπστπ---- ------ ]|79ὁν τὲμ πόλιν Νεοπολίτας 
φυλάττονταίς] καὶ προϑύμος ὄντας ποιᾶν ότι ἂν [δύνονται ἀγα-- 
ϑόν. εἶναι δὲ] [ χαὶ νῦν ᾿ευρίσχεσϑαι αὐτὸς παρὰ τὸ δέμο τὸ 
᾿Αϑεναίον “ότι ἂν δοχέι ἀγαϑίὸν ἄλλο “ότο ἂν δέονται. περὶ] | δὲ 
τὲς ἀπαρχᾶς τῆι Παρϑένοι 12, “[ἔπερ χ]αὶ τέος ἐγίγνετο τῆι [ϑεῖδι, 

ἐν τῦι δέμοι ------- τ-τπτττ---- αὐἸτός. ἐς δὲ τὸ φσέφισμα 
τὸ πρόϊτερον ἐϊπανορϑῦσαι 18 τὸγ γραμματέα τῆς βολῆς [-- --- - 

δ0---τττπτ---- - ---- Τ| «σαι ἀντὶ τές ἀποιχῆας τῆς ̓ Αϑεναίγν 1 

7 (ἱ. 61, 8 Εὐπηάθπη 6886 ΄υθτῃ ἀθ ΤὨυοσγάϊαθ ἰῃ ραίγίδπὶ γουοσϑηο 

γορβδί θη. ἰ} 1880 δαί Ῥαυβ. 1, 38, 9 δαυὰ ἱπρΓΟ Δ 16 Γ οοηίθοίί Ἀ. 

5061] Ἡργδθ ΧΙἧΙ Ρ. 4414. 9 Εἰδὶ ργαθϑογὶρία ργδϑίϑθυ οἱὰβϑ αυΐ τορδνὶΐ 

ΠΟΙΊΘη ἀθϑίἀΘΓΔηΓΡ, ἰΔΠΠ6 ἢ ὩΟῚ ἰῃ Θδδάθιῃ οοῃίοηθ 86 ἀδογοίϑ 6886 Οὔ 

δηίθοθάθης 8 ἱπὰθ ἀθιποηϑίχαν! Κ., ᾳυοὰ ν. 49 τὸ πρότερον ψήφισμα 8οτῖρ- 
ἰὰὰ 68. 40 ϑυρρ!ονὶί. 11 ϑυρρίονὶ ; νϑύθυ οογρίυπι ρυΐο, του 

ΡΓΟΡΔΟΙΙ ἃ. 14 Ρνίγαἑ 88 ἀθ ἰγίρυαίο ΝΟΟΡο] ἰδποῦυπὶ ἀθ80 8ο]υ(88 ἀἰοὶ 

ἰηὰθ ἰμίθ αἰ τανγ, αυΐδ 8116} δὰ Αἰ ΘΗ ΘΏΒΘΘ ΤῸ8 ΠΟ ΡΟΥ  υΐ886, . ΥἱἀΘη (Ὁ 

Νοοροϊΐδηϊ ρῬϑϊν 880, αἱ Ρ]08 οἰϊδπὶ χυϑ δηΐθα 6 ἰγὶ δυο Γι ἰρυ τη η0- 

τηΐηθ βἰδὶ ρου  ογοίυγ. Καὶ. 48 Ὀοοογηίίαῦ αἱ Ιοου8 αυΐάδηη ρῥγίογ 8 ἀθογοίὶ 

τηυϊοίυν, φυοᾶ ΓΘ Ὑθγὰ (δοία!πμα οϑί ὈγΓΐοσΘ ραγίθ νϑῦϑυ8 7 ϑγαϑἃ οἷ ἱρ88 γϑυ 8 

4086 Υ. δὅ0 Ἰορσίγηυβ ἰμοΐβῖ8. Κα). 44 Ουἱὰ ἰπογὶξ φυοά ογδάϊ ἰυθοί ρο- 

ΡῬαϊὰβ πο ᾿ἰχψιθί. ΚΙγοβμοΙ χαυτῃ τῆς ἀποιχίας τῆς Θασίων 5ογίρογοί 
δα ρ81. οαἷο Τδϑίογυτῃ ἰηἰ τ σοῦ πη τηοίοϑ ροίϊν 880 ΝΘΟΡΟΙ 85, υἱὐ ΘοΟ]οὨἑδΘ 

ΤὨδϑίογυιη βἰρηϊ ἤοαίϊο οἰν [18 ποπλίηἱ δα αἰ ὀχϑου]ρογοίυρ. Αἰσυΐ οὐτὰ τοῖς 

Νεοπολίταις τοῖς παρὰ Θάσον Βυίβοίοι δὰ ἀἰδιϊπρυοηάδιη βᾶπὸ ὉΓΡθτὰ ΔὉ 
81118 σοφῃουηίηΐθιι, ἰθογϑα 0110 οϑί διηρὶὶὰβ οἰΐδ ἀθ οΥὐἱαίηθ ἱῃοο ΓΙ 8]Ϊ- 

ᾳυϊὰ δἀάϊζυμη 886. Οὐδθ ΘΓΌσθα ροίϊ 8 [ομ 1818 0Γ18 ΒΟ θιηθηδυὶ οοπίοἱο: 

8116 ὁγαί Νϑδρο]Ἕδβ, ἰΐίθι ἰῃ ΤἬῆγαοίδθ οτὰ βἰία, Α 8 6 6 81 ἃ τὰ οοἸοηΐα (Νεά- 



80 ῬδΓΒ ὈΥΪΟΓ. [44--- 

(ἢ ““ὁτι συνδιεπολέμεσαν τὸμ πόλεμον μίετὰ Αϑε- 

ναίον “| --τ ττ-ππ-π-]αι: καὶ[- οὐ νος καὶ Διύρφᾶντοι: ἐπαυ- 

νέσαι ᾿ἅ τε νῦν λέγοσιν χίαὶ ---------- [- -τΊ πρόϑυμοί εἰσι 

ποιὲν “ότι δύνανται ἀϊγαϑὸν ------ ]- καϑ)]άπερ τὸ πρότερον " 
χαλέσαι δὲ καὶ ἐπὶ χ[σένια ἐς τὸ πρυτανεῖονί -᾿ --- εἶπε" τὰ 

μὲν ἄλλα καϑάπερ τι] βουλέι" τῆι δὲ Παρϑένοι ἐχσαιρεί....- 
5 -τ-τ-ν- |--- -- - ὃ ὃδ]ξμος εἰὔϊχσεται. 

πολις ἀπ᾽ ᾿Αϑηνῶν (Ὁ. 1. Αἴ(.1 480. 340. ΒΟΘΟΚᾺ δίδδίβμαυβῃ. Πρ. 710); φῦδιηι 

συ ἰ8 φαΐ ργίυβ ρ]ο ἰβοϊζατα τοφανΐϊΐ οοηἤυάϊββοῖ οὐτὰ ἢδὸ βογ ρβϑίββοίψῃ ὅτι 

ἄποικοι ὄντες ᾿Αϑηναίων ἐπολέμησαν μετ᾽ αὐτῶν δυΐ δ5ἰπλ}}]6 αἰίψυϊά, δηϊμιδά- 

ΥΘΥΒΟ ΘΥΤΌΓΟ Αχίοομυϑ αἱ οἷιβ γοϑίϊρία οχ τηοηυτμηθηΐο ρυθ]ῖοο ἰΟἸ]ΘγΘη ὉΓ 

τοφανί!. 

48 Ἐτγαρσπιηρηΐᾶ 8560χ ἰδρὶ 15 Ηγγηθί!!ϊ, αυδθ χυυμπι δηθὰ 51}- 
αἰ αὐτὰ αἰ ἰββοηΐ Ριι(8Κὶ5, Ἀδηραρδό, [[581π 5, ὈΓΪμἃ5 σοπϊαποίδ 

Θχϑοῦ δι Ὑο βθη, οὐἷὰ8 ΘΧ Β0Π6615, 8418 ηοίΐ8. 515, ΘΧΡΕΘϑϑιί 

ΚΙγΟΒΠΟΗ͂ ΝΜοπδίβθογ. ἄθὺ Κρ]. Ακϑδάθηνθ ἴῃ Βουγὶη 1861 ρΡ. 604 
86ᾳ. Εχ Κοθῃ]οῦὶ Ἀρόργᾶρμο ϑά, ἰάθη (. 1. Αἰ. 1 ὅ9. 

[Ἐπὶ Γλαυκίϊππο ἄ[ρ]χονίτο]ς 
[Λόβον ἐχ)] Κεδῦν ἐγραμμάτευε. 

[Ἐδοχσεν τι] βολέι καὶ τῶι δέμοι, ᾿[πποϑοντὶ [ς 2 ἐπρυτάνεϊυε, 
ὅ Λόβον ἐγραμμάτευε, Φιλιστίδε [ς ἐπεστάτε], Γλαύχιππος ἔρχε: 
᾿Ερασινίδες 3 εἴπ[ ε΄ ἐπαινέσα]. Θρασύβολον! ος ὄντα ἄνδρα ἀγα- 
ϑὸϊν περὶ τὸν δέ)μον τὸν ᾿Αϑεναῖον καὶ πρόϑυμον πίοιξν “ότι 
δύναται ἀγαϑὸν καὶ ἀντὶ ὅν εὖ πεπο[ίεχεν τέν τε βολὲν] καὶ 

10 τὸν δέίμοινν τὸν ᾿Αϑεναίοι [ν στεφανῦσαι αὐτὸν χρυσῶι στεϊράνοι, 

μι(θταθ Αἰ(ίοδθ γὙοσϑῦθβ, ἱποίϑ8θ στοιχηδὸν ὈΓΔΟΙΘΥΡ γ. 4, 3. τηδίουυβ 
1ΠΠἰογ]8 ὀχαῦαίοϑ.Ό 4 0]. 99, 8 (4409 ἃ. (ἢγ.). 4. Οοίἴδνα (οἷ. ἢ. 448, 397). 

Απίο Ὀἱοηγϑία ἀθογθίαμῃ δοίη 6580 Υ. 44 ἀοσοί, χυδγο ἱρϑβὶ ἰῃἰο ρυγίϑδηΐδθ, 

ἰπίου ἀθοίϊσηυτα οἔ βοχίατηἀοοϊσηυτα ΕἸΔΡΒΘΡΟ] οἢΐ8 ἀΐθαι, ἰγὶθαθηάυμα 68... Καὶ. 

8 ΝοΟΙΏΘη ὈΘΡΓΒΓΌΠ, ΖΌΔΓῈ Ὑοσὶ 8: τ }16 ἤθη 6386 Ὀγϑϑίογοῃ χαὶ 406 ἃ. ΟἜΓ. 

δὰ Αγρίηυδϑα8 ντυἱοὶϊΐ οἱ ροβίθα οὔμῃη ΟΟἸ]θο8 οδρὶ ἷ8 ἀδιηηδίυβ οϑί. Κὶ. 

4. 1γ8. ΧΙΠ, 71 Φρυνίχῳ γάρ, ὦ ἄνδρες δικασταί, χοινῇ Θρασύβουλός τε ὁ Καλυ- 
δώνιος καὶ ᾿Απολλόδωρος ὁ Μεγαρεὺς ἐπεβούλευσαν " ἐπειδὴ δὲ ἐπετυχέτην αὐτῷ 
βαδίζοντι, ὁ μὲν Θρασύβουλος τύπτει τὸν Φρύνιχον καὶ χαταβάλλει πατάξας, ὁ δὲ 
᾿Απολλόδωρος οὐχ ἥψατο, ἀλλ᾽ ἐν τούτῳ χραυγὴ γίγνεται καὶ ᾧχοντο φεύγοντες. 
Ἐὸρ0 ϑρθοΐδγο {{{0}ὰπῈ ργίυ8 νἱὰϊΐ Βογρκίυϑ8. Ουοπηοῦο ἰδοίαμῃ βὶζ, αἱ ἰᾳ6) 



48] Ι, ὕβαιο δὰ βπϑηὶ Ὀ6}}1 Ῥο]οροηηθβίδοί. ' 81 

ποιᾶσαίι δὲ τὸν στέφανον ἀπὸ χιλίον δραχμῶν" ὑοι [δὲ [Ελλε-- 
νοταμίαι δόντον τὸ ἀργύριον. καὶ [ἀνειπεῖν Διονυσίον τὸν ἐν 
ἄστειδ τῦι] ἀγῦνι “ὅν ᾿ἔνίεχα αὐτὸν “ο δέμος ἐστεφάνοσϊε ' Διο- 

16 χλὲς εἶπε' {τὰ μὲν ἄλλα χαϑάπερ τἕι βολᾶι"] εἶναι δὲ Θρασύ- 
[βολον ᾿Αϑεναῖον"δ, φυλᾶς καὶ δέμο χ]αὶ φρατρίας “ὅν ἂν βόλεται 
τὸν χατὰ τὸν νόμον "1 καὶ τἄλλα τὰ ἐϊϊφσεφισμένα τῦι δέμοι χύρια 

20 ἔνναι 8 Θρασυβόλοτ.----- -- πϊἸαρὰ ᾿Αϑεναίον χ{-- -- --- πϊερὶ ὅν εὐεργέ- 
ἔτεσε τὸν δέμον τὸν ᾿Αϑεναίον), χαὶ ἀναγράφσα! ἐν στέλει λιϑίνει τὰ 
δεδογμένα... ᾿ ελέσϑαι ὃδ[ὲ ----- - ἄνδρας -- - -τ αὐτίκα μάλα, 

25 οἰτινε[ς] διίκάσοσιν Απολλοδόροι μέϊροςϑ τὸ γιγνόμενον. τὸς [δὲ ἄλλος, 
“ὅσοι τότε εὖ ἐϊποίεσαν τὸν δέϊμον τὸν ᾿Αϑείναίον,......«..« «.«{ν 

ἀοιηῦστῃ, υπάἀονῖρίη! τϑηϑίθυ8 ροϑί ΡΕΓΥΠΙΟΒυΙΩ οδοϑῦτη, ΤὨΓΑΒΘΥΙΪΟ 800 8- 

406 ῬΓΔΟΙΏἷ8 ΓΙ ΡΌΘΓΘΏΓαΡ, πο ᾿ἰχασί (οἵ. ὩοΓ. 6). ὅδ ϑυρρ!]. Υ., 868 οἴδιῃ 

τῶν μεγάλων (Υ.) Δ ἀνειπεῖν τὸν στέφανον Διονυσίων τῷ ἀγῶνι (Κ.) [α886 ρο- 
(681. 6 εἶναι δὲ θρασυϊβούλῳ φυλῆς τε εἶναι καὶ δήμου χ)αὶ φρατρίας Υ. ὑτο- 
Ὀδηίο Κι, Αἱ ἤθαὺθ ἀυρ!οχ εἶναι ῥ]δοθί οὐ οὔηἶϑ88 οἰν (δι8 ἀδίδο τηθπίο νθ- 

Βροιηθη ἰβδτηθ οὔὔδηαϊ!. Κὦ. δηϊς χυΐοῦθ ῥ᾽ ἰβοϊίο, φυοα ᾿ορἰβ νἱοϊδίδθ δοίη 

(γραφῇ παρανόμων) ἀΐα ἀϊ]αίατα ὈγοΥΐ δηΐ6 δυϊὰ8 ἀθογοίί ἰθιιρ8 ἀθιηῦπι Γἃ- 
ἰὰτὰ ἰδοίθμη οβ8οῖ, ΤὨγΑΒυ θα υπ) οἰν ϊαίθ ἀοπδίαμμ οοηΐϊοϊί. Αἱ βίο οἰϊδιη 

{Ππὰ αὐυοᾶ 68 ἀθ᾽ ἰγἷδυ ουτία σοηί6 οἰ σοηᾶδ ἰδ ἰῃ δη(χαΐοῦο 1110 ἀθογϑίο 

᾿ ΒΟΡΙΡίυτα ἴυΐ886 ὨΘΟ06586 6556, ὨΘαῸΘ ἰη 6] ΟΓΘΙΌΓ, ΟΌΓ Πδ8Ὸ Ὠο0118 Γορϑίϊοῃθ 

ΟΡ ἔαΐ886ι. Οὐδ ψυύτὴ οἰν[(αἰἰ8 ἀδίδθ τιθης ο θὰ ΓΘΡΟΏΘΓΘ διηδἰἑ8 18- 

ΟΌΠ8Δ6 νοίθῖ, ρ8Ὲ}1}0 σγαυ ογθῖ ἃ Ἰδρίοἰ δ ΘΓΙΌΓΟΠῚ ΟΟΙΛΙἰββυπλ οοηϊοῖο, αυΐ 

ουτῃ ἱποϊἀοηάυτηῃ οθ586ὲ εἶναι Θρασύβουλον ᾿Αϑηναῖον καὶ ἐξεῖναι αὐτῷ γράψασϑαι 
φυλῆς 844., ΘΟΙΡ] αγὰ ὙΘΓΡἃ ΟἸΩ ΒΟΥ. 7 ϑαρρ!ον!. χατὰ τὸν νόμον (Ὁ. 1. 
Αἰ. ΠΠ 498. 348. 4714. 418. 820. 542. ΑΥΙΟΌΪυΩ τῶν σάθιη δααϊαϊ 8818 ἀθ- 

(οηαϊ ρυίΐίο ({0}18 α. 1. Αἴ(. 1. 415 (η. 104, 498) ὧν οἱ ᾿ννόμοι λέγουσιν οἱ 

Π 980. 897 υδ΄᾽ πλὴν [ὧν οἱ νόμοι ἀπαγορεύουσιν] Γοροπθῃηάσῃλ 6880 νἱάϊί 

Βυθγδηῃ ὅδῃγθ. {. ΡΟ]. ΘΌΡ0]. ΙΧ ». 648; ῃρᾳὺθ 4υδβ ἰάθιῃ Χ ρῥ. 858 

Ρργοίυ ἰθρογῦ ἀσἤηϊ ἰοηθ δ ΒῸΡΡΙ]ΘΙΏΘΏ 8 Το 8 ἱτηρϑαϊτηθηίο 6886 ἰπάϊΐοο, 
αυΐα Ργορίοῦ οχίσαυμῃ ΕΠ ]οτυτὰ πα θγυτα ηἰτηΐ8 ἰποογίδθ δηί. 8 ϑυΡ- 

ῬΙονὶ : ΠΟ ἀθ ἰρ80 ΤὨΓΑΒΥθυ]Ο ἰδῆ ἰδία πι 6886 δά ρορυϊυτὴ ἰηάϊοαίυν, 808 

βίδίϊηλ ροβί Ὡθοθ ῬὨΓΥΠΙΟΐ, ὈΥΪυβαυϑιη 8818 δΔοουγαίθ Οοηϑίδγοί, οἰ υΒΏΔΙΩ 

ΟΡΘ οὐ οοηϑίϊίο ἰὰ ἰδοϊη8 ραίγαίυμημ οϑϑοί, ρορι 8 οἸηηὶ 8 αυὶϊ οἰ ΡὰΓ- 

ἰοἱροθ8 (υἰβδθηΐ ῬγϑΘιηἷδα Ὀγοροϑυΐβ80 νυἱάθίυῦ; αὐᾶθ σης ἱπ ΤὨΓΑΒΥ θυ] μὰ 
οοηΐθνυηϊν. ὙΘΙΒΘΏΪ δὴ 8 ΠΟΓΌΙΩ Ὑθυϑα τη ΒΡ Θμηθηία: ὧϊν ἂν βούληται. εὑρέ- 
σϑαι δὲ αὐτὸν καὶ τἄλλα τὰ ἔννομα ᾿Αϑηναίοις, καὶ εἶναι Θρασυβούλαμγι---)] σοαρ]α- 
τυ ἀδ οδυϑὶ5 δαμϊἰ ἡϑαθθυηί. 9. Εχ Ευάϊοὶ γοραίΐοηθ (ν. 88---47) δρρᾶ- 

οί, ἀθ Αρο]ϊοάοσγο ἰδὴ δηΐθα αδἰἰᾳφυϊὰ ἀθογθίιμλ ἰυΐβ8θ, βοὰ ἰὰ ἰυάϊΐουτη 501- 

[γαρὶο σγϑβοίβϑυμα, ααΐα γα οἰ δυ8 Δ 60 ΘΟΓΓΟΡΙΟΒ Οἶνθβ Ῥγοθδίυῃ ογαῖ. 

Ουδῖῦο ὨΌΠΟ δβίδίυ Ὁ, υἱ φυδηϑη τηογοθᾶθ ἀϊβηῦβ 811 ἰίθγλ ἀθ)  θογοίῃ ; 

οἰν ἰδΐθτα οἱ αὔοχῦθ ἐγ αίϑηῃ [,γβἰ88 ἱπηυϊ! (ΧΠῚ 72 ἔδει αὐτὸν ἐν τῇ αὐτῆι 
στήλῃ, ἵναπερ Θρασύβουλον χαὶ ᾿Απολλόδωρον, ᾿Αϑηναῖον πεποτημένον 

ὈΣΦΘΉΌΘΙΣΘΟΥ, ϑ.]1οΩ9. 8 
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χαὶ ᾿Αγόρατο]ν 10 χαὶ Κόμονα [χαὶ..... ἜΉ Ή. ἈΞ Ἰ καὶ Σῖμον χαὶὶ 
Φιλῖνον καἰ... ..... κα, εὐεργέϊτα)ς [ἀν)αγράφίσαι ἐμ πόλείι ἐν 

80 στέλει λ)ιϑίνει τὸν γραμ[μα]τέϊα τὲς βολᾶς. [χαὶ ἔγχτεσιν εἶναι 
αὐτοῖς ὄμπερ [᾿Αϑεναίοις, [καὶ γεπέδονν καὶ οἰχίας, καὶ οἴχεσ᾽ιν 
᾿Αϑένεσι, [καὶ ἐπιμέλεσθαι αὐτῶν τὲν βολὲν [ τὲν αἰεὶ βιολεύοσαν 
χα]! τὸς πρυτάνες, ᾿όπος ἂϊν μὲ ἀδίιχδνται. [ τὲν δὲ σἸτέλεν ἀπο- 

835 μισϑοσάντοι ν΄ οἱ πολεταὶ ἐν τῆι βο)λέι ᾿ τὸς δὲ ̓ Ελλενοταμίίας δῦ-- 
ναι τὸ ἀργύριον]. ἐὰν δὲ δοχᾶι αὐτὸς καὶ [[ἄλλο τυχὲν ἀγαϑῦ, τὲν] 
βολὲν προβολεύσασαν |[ἐχςενεγχέν ἐς τὸν δέμ)ον: Εὔδιχος εἶπε" 

40 τὰ μὲν [[ἄλλα χαϑάπερ Διοχλᾶς ᾿ περὶ] δὲ τὸν] δοροδοχεσί[ἄντον 
ἐπὶ τῦι φσεφίσματι,)] ο ἐφσεφίῆσϑε ᾿Απολλ[οδόροι, τὲν βολὲν βο- 
λεῦσ]αι ἐν τῆι πρότει ᾿έδίραι ἐν τῶι βολευτερίηοι, χαὶ χολάζεν 
τὸν [δ)οροίδοχεσάντον χαταφσμφιζομένεν, καὶ ἐς δι(χγασ[τέριον 11 

45 αὐτὸς ἐςάγε)ν, καϑότι ἄν δοχᾶι αὐτῆ[ι)]. τί [ὅν δὲ διχαστὸν τὸς 
παρόντας 12 ἀποφαίνεν  ἀἴττία ἐδιχάσϑε, καὶ ἐάν] τίς τι ἄλλο εἰδᾶι 
περὶ τίού τον ̓ ἐχςεῖναι δὲ χαὶ] ἰδιώτει, ἐάν τις βόλεταίι!. 

[χεγράφϑαι). Οὐδ ἀθ τὸ ἀθογοίατη ἰῃ ἰηβη)δ πυΐὰ8 Ἰαρίἀ 8 ραγίθ ρογί [880 νἱὰθ- 
ἴυγν. Κὶ. 40 15 ἰῃ ᾳυθῃ [,γϑἰδο ογαίΐο (ΧΙῚΠ) μαρία οϑί, 80}0 ἰὕγὙ6 ογϑίογῦ 

ΟΧ ἰδῦυϊα δΡρΑΙΘΓΘ αἰἱοὶΐ͵, Αροταίο οἰγὶἰίθηη ἰᾷης ἰγὶ δαΐίδθΒ ὩΟΏ 6886. 
41 ΔΙΙΑΣ. 44 Εχ ἰυάϊοίθὰβΒ χαϊ ἀθ γραφῇ παρανόμων ἰπαϊοανογυηί οἱ χαΐ 
ὨΌΠηΟ οἰΐαη Αἰ Θηΐ8 ὙΘΥΒΔΠ(ῸΣ ἰαΘηΪΌΓ βθηδίαυϊ ἰηαάΐοδγο, αυἱὰ ἔστ ἰῃ ἰυαΐ- 

οἷο δοίυμῃη 581}, υἱ βθηδίυβ ἰῃ Βοιμΐηθ8 αυ08 ρϑουηΐα σογγυρίοβ οοηϑβίοί δυί 

'ρ86 δηϊιηδανογίαί, δυΐ δὶ σγαυΐϊοῦ οὐρα νἱἀθαίαν, γϑῖὰ δὰ ἰυπαϊοίυμη ἀοίογϑί. 

44 ΤΑΡυ]8 τΔΡΓΤΉΟΥ 8 ΟΡ Βίμοργαρμᾶ (α ἰῃ ἰγοηῖθ, ὃ ἴῃ ροϑίϊοἂ 
Ῥϑγίθ ἱμίογίουθ; βυργὰ 8115 {Πἰ ἀθ χὰο ν. οί. 99)ὲ. Αἰδμοηΐϑ 
(μοΐϑβθι)] - αου ον Ἰαρίάθιῃ ἀθία τ Ῥαγίϑίοθ, υδοὶ οχϑίαί ἰῃ τυ560 
ΡυΡ]οο. Ἐαά. Βαγιμόϊότηγ, Μόπιοϊγοβ ἀθ ᾽᾽δοδάδμῃἶθ 468 [π5ογἰρ 10 η5 
ΧΙΥΙΠ Ρ. 33754ᾳᾳ. Βοθοκὴ (. 1. 6. 147. ϑιδδίβῃηδυβῃδιίιηρ ἀ6Γ 
ΑἰὮΘΗΟΡ 11 Ρ. ἃ 881. ΚΙγοΒΒοΙ ἃ. 1. ΑἴΔ. 1 4188. 189α (Δα ὶ- 

Ὀἰίο Υδααϊησίοηϊ Δροστάρμο οἱ θείγρο). ἘἘΥΌΘΒΠΘΡ Π5ΟΡΙ ΡΌ 018 
ἀτθοόχυοδ5 ἀὰ Μυδόο ἀὰ [ουντο Ρ. 80 η. 460. 

α 

᾿Αϑεναῖοι ἀνέλοσαν ἐπὶ Γλαυχίππο ἄρχοντος! καὶ ἐπὶ τῆς βολῆς 

{1{ογὰθ Αἰίοδθ γ ϊβαγθθ, δοουγαίθ στοιχηδὸν αἰϑροδίίδθ ἰῃ ῬᾶΡίΘ ὃ, Ὠθἢ 
[ἴθπλ ἰῃ ὦ. 80 ̓ ΓΓΠΠπΔ ΔΒΡΟΓΌΠΛ ὁ βΒΘΙΏΡΟΡ οτρἰ{ἰ{Φ α παῦα ΓΔΙῸ Πδρθϑί. 4 ΟἹ. 
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ἔι Κλεγένες ᾿Αλαιεύς πρδτίος] [ ἐγραμμάτευςε “ ταμίαι “τϑρῦγ χρε- 
μάτον τές ᾿Αϑεναίας Καλλίστρατος Μαραϑόνιος χαὶ χσυνάρχοίντες 
παρέδοσαν ἐκ τὸν ἐπετείον 2 φσεφισαμένο τὸ δέμο᾽ ἐπὶ τῆς 
Αἰαντίδος πρότες πρυτανευύσες, ᾿Εἰλλ|εἰνοταμίαις παρε- 
δόϑε ! Καλλιμάχοι ᾿Αγνοσίοι, Φρασιτελίδει Ἰκχαριεῖ !΄ ίπποις σῖτος 

5 ἐδόϑε ! ̓Αϑεναίας Ποίλιά δίος ἱ ΤΥΤΥΥΧΧΧΗΠΔΛΔΠΈΉΡΟ ! Νί- 
χες ΠῚ ΔΔΔΙΠΠΌς ! ἐπὶ τές Αἰγεΐδος δευτέρας πρυ- 
τανευύσες ' ἀϑλοϑέταις παρε[δό᾽ϑε ἐς Παναϑέναια τὰ μεγάλα 8! 
Φίλονι Κυδαϑεναιεῖ καὶ συνάρχοσιν, ᾿Αϑεναίας Πολιάδος ; ΠΧ ! 
“τεροποιοῖς κατ᾽ [ἐ] νναυτὸν ' Διύλλοι ᾿ Εἰρχιεῖ καὶ συνάρχοσιν, ἐς τὲν 
εχατόμβεν!" ΙΗ ΔΕΕΡΕ ἐπὶ τῆς Οἰνεΐδος τρίτες πρυταν([Ἐ}- 
υόσες ᾿᾿ Ελλενοταμίαις παρεδόϑε ' Περικλεῖ Χολαργεῖ ὅ καὶ συ- 
γάρχοσιν ᾿΄πποις σῖτος ἐδόϑε ! ΤΤΗΠΙ ΗΠ ΗΔΔ,, | τερον τοῖς 
αὐτοῖς “ Ελλενοταμίαις, “ ίπποις σῖτος ἐδόϑε  ΤΤΙΠΗΠΠΗΉΉ ! ἔτε- 

10 ρον τοῖς αὐτοῖς “ Ελλενοταμίαίις] [| “Ἕρμονι 6 ἐδόϑε ἄρχοντι ἐς 
Πύλον! ΠΥ͂Τ ! τερον τοῖς αὐτοῖς Ελλενοταμίαις ἐς τὲν διοβε- 
λίανϑ Σ ΤΤ ὶ ἐπὶ τές Ἀχίαμαντίδος τετάρτες πρυτα- 
νευόσες ΄ Ελλενοταμίαις παρεδόϑε ! Περιχλεῖ Χολαργεῖ καὶ 
συνάρχοσιν ! οαἴἴΐτος ᾿ίπποις ἐδόϑε ἐ ΤΤΤ᾽ ' ἕτερον τοῖς αὐτοῖς 

“ Βλλενοταμίαις ἐς τὲν διοβελίαν ἐδόϑε! ΠΙΤΤΤ ΤΧΗΠΗΜΠΙ͂Γ ἐπὶ 
τ[]}|ς Κεχροπίδος πέμπτες πρυτανευόσες ἔ᾿ Βλλενοταμίαις 
παρεδόϑε ! Περικλεῖ Χολαργεῖ καὶ συνάρχοσιν ἐΐς] [ τὲν διοβε- 

93, 8 (410,9 ἃ. ΟὨγ.). ἃ Ἐχ φῬϑουη δ ́ ύδο 1110 8Πηὴ0 ἴῃ δογαυῦία Μίηθυνδθ 

Ῥο] δα δ οἱ νἱοίογδθ 11||δίϑο ογϑηΐ, ρϑῃβίοῃϑϑ ἰδοίδο δβυηί. 8 ῬαηδίμΘηδοα 

κοδρηδ ἰογΓίίο ουϊυδααθ ΟἸ τρία 8 θη ἀποἀοίτβοϑίπχο Ηθοδίοι Θθοηΐβ ἀΐθ 

Μοραπί; αυδγο χυαυτ δἰίθγα ῥγγίδηϊα ὩΟῺ δηΐίθ βοχίμπι Μοίδρι(ηἰοΐβ ἀΐθι 

ἑπί(ὰπὶ θρονί, δὺυΐ το 88 6886 ρΘΟΌηἾΔ5 αὐ88 δἰμ]οἰ μοίδθ ὁχ 808 γὸ [ϑιηΐ- 

δϊαγὶ πωροπάογϊηί, δαὶ νϑηαϊίουί υ8 γοόγθα αυΐϊραβ δὰ Ῥαπαίμθηδθουθμ Δρρα- 

δαϊθη Ορὰ8 οϑδοὲ ἰὴ ἀθιχῦτῃ Ὀγθίϊδ ρϑυβοϊαΐα 6886 βἰϑίπθη πὶ οδϑί. Β. 

4 ῬΑηδίΘηδθουυ; οἷ. ηοί. 8. Β. δ ῬογοΙ 8 ὁχ Αβρδϑία Ηἰ8, οἰν αίθ 

ἀοπαίυβ Ὁ Αἰμοηϊθηβίθυβ (ΡΙα!. ΡΟΡ. 8, αυὶΐ ροδβὲ ρυβϑηδιὴ δὰ Αγρίηιββαβ 

Θυμ ΟΟἸ]ορΐβ βυρρ!)ίοίο δἤροίι οβϑί. Β. 6 ἤθγιωο χυϊάδπιη οὔτ αυ8- 

ἀν ροηίογυμῃ ηροῦίο Μυηϊοΐδθ τα ἰ ὰ8 ργαθθϑϑοῖ Ὁ6η6 τρϑῦαϊΐ ἀθ γοϑίϊ-- 

ζαθηάο ρορυϊαῦὶ ἰπρουῖο (ΤΌπο. ΥἹΠ|, 99); χὰο γοσὶ βδιγα 8 ο8ί, Θαηάθιῃ 

δὶο ἰη 6] ]οαοη τα 6886. Β. 7 Ἰηβϑοαυθηί! ἀθπλὰ) δηπο 1,.δοοαδϑοιηοηϊΐ ΡΥ- 

στὰ γοουρθγανογυηί (Ὀἱοᾶ. ΧΊΠ 64). ΒΚ. 8. Εἰ Βίο οἵ ἴῃ βοαυθηί θυ υδὶ ρτγ- 
ἀδηΐδθ ἀἰθ8 ἤθη δαάϊϊῦ οὐηηΐϊθτη ἰδγα ἰοῦ αυᾶθ ἰηΐγα ὑη8ηὴ Ὀγγίδηΐϑιη 

ζδοίδθ 8πη| Βυμοτδ ΘΟὨ Οὐ πὶ ῬΥΓΟΡΟΏΪΡ ; ὨΒΙῺ 8ἱ βίησυ δ ̓ αγρ [0068 Ὀἷπο- 

ΓΌΠ. ΟΌΟΪΟΓΌΙΩ ἰη 10} ρογοΙ8, ἸΟησ6 τηδίοῦ οἰνἱ γ ὨΌΙΏΘΓῸΒ οἰοθγθίανγ, Ζυδιη 

πηαυδ Αἰμ θη 18 (υἱΐ. Β. Ουΐδυβ [6818 αἀἰθθὰ8 ἰον 86, χυδτίδθ, χυϊηΐδθ ὈΥΥ -- 
ἐδΔηϊδ6 ᾿δυα ΠΟ 68 ἰΥἰἱδυθηδο 8ἰηΐ Βοθοκῃϊυ8 ἀθβηΐγο οοηδίιυβϑ οϑί ἢ. 411 5844. 

6Ὲ 
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λίαν! ΤΤΤ ΤΧΧΗΗ! ἐπὶ τῆς Λεοντίδος ᾿ έχτες πρυτα- 
ἰδνευόσες : τρίτει ἀμέραι τὰς πρυτανείας [[| Ελλενοταμίαις παρε- 

δόϑε ! Διονυσίοι Κυδαϑεναιεῖ χαὶ συνάρχοσιν ' ΧΗΜΙΒΔΛΔΕΡΕΡ 
Σ ἐγάτει τὰς πρυτανείας ᾿ Ελλενοταμίαις Θράσονι Βουτάδει καὶ 
συνάρχοσιν : ΤΤΤ ΧΙΒΔΔΔΡΡΡΙῚ! ἑ ἐνδεχάτει τῆς πρυτανείας 
“Εἰλλενοταμίαις παρεδόϑε, Προχσένοι ᾿Αφιδναίοι χαὶ συνάρχοσιν 
στρατεγῦι ἐχς ᾿Ερετρίας 9 ; Εὐχλείδει 19 ἀνομολόγιεμα 1!  ΧΧΧ - 
ΓΗΗΗΔΔΔΔΙ ! τρίτει καὶ δεχάτει τῆς πρυτανείας ᾿ Ελλενοτα-- 
μίαις Περιχλεῖ Χολαργεῖ καὶ συνάρχοσιν : ΧΧΧΧΙΉΗΜΗΗΠΡ 
ἐ ὀγδόει χαὶ εἰχοστέι τς πρυτανείας : ̓ Ελλενοταμίαις : Σαπουδί(αλ12 

20 Φλυεῖ χαὶ συνάρχοσιν : ΤΤΧΧ .ΠΠἔ  : τριακοστᾶι τὰς πρυτανείας. 
τὰ ἐχ Σάμο 18 ἀγομολογέϑε 14 : “ Ελλενοταμίαι : ̓ἈΑναιτίοι Σφεττίοι᾽δ 
χαὶ παρέδροι [Π]ολυαράτοι 16 Χολαργεῖ : [ΒΗ ΤΤΧ : ἐπὶ τὲς 
Ἀντιοχίδος εβδόμες πρυτανευόσες ;: πέμπτει 17 τῆς πρυ- 
τανείας παρεδίό)ϑε Διονυσίοι Κυδαϑεναιεῖ καὶ συνάρχοσιν ἐς τὲν 
διοβελίαν : Τ : εβδόμει τὰς πρυτανείας ᾿ Ελλενοταμίαις Θρίά) σονι 
Βουτάδει χαὶ συνάρχοσιν ἐς τὲν διοβελίαν : ΤΧΗΗΔΔΔΕΡ 
ΠΠὉ0 : τῆι αὐτῆι ἐμέραι ᾿ Ελλενοταμίαις Φαλάνϑοι [Α]λοπεχἔϑεν 
χαὶ συνάρχοσιν, οἶτον “ίπκοις : ΤΤΤ Τ : “ἐκτει χαὶ δεχάτει τῆς 

26 πρυτανείας ᾿ ᾿λλενοταμίαις Προ[χσέ]νοι ᾿Αφιδναίοι καὶ συνάρχο- 
σιν : ΧΙΉΔΔΔΡΈΕΡΡΙΠ : τετάρτει καὶ εἰχοστέι τς πρυτανείας 
᾿ Ἑλλενοταμίαις Εὐπόλι[δι ΑἸ] φιδναίοι καὶ συνάρχοσιν : [ΠΗΗΉΗ : 

9 Ουἱ Εγοίγίαθ δυΐ ργορὸ Εγοίγίδτη οὑ οἷ8886 οὐαί, Βαυμόϊδωγ. 0]. 

94, 8 Ευδορδο οἰν ἰδ.08 8ΔὉ Αἰ Θηϊθηδβίρυβ ἀθίθοογαηΐ (Ὀἰοά. ΧΙΠ, 47) αυδ8. 

δὰ ΤΟΟΌΡΘΓΔη 85 ΕΠ] 1468 τηΐ8808 6886 νἰἀθίηγ. Β. 40 Ευπάθη ἰοτίδδ8θ 

6880 φυθῃ Χρη. Ηθ)]}, 11, 8, 4 ἰηίθν ἰσχία νίγοβ ποιρίηοίὶ οομβίθοίί Β. 8968 

ἰὰ ἴῃ ἰδηΐα ῃοχηΐηΐβ γθαυθηίία ἱῃοοῦ ϑϑίηθη. {14 Νοη πυϊησγαίδ οὁ8[ ρθουπίδ 

ΑἸ ΠΟΘ ΐ8 80 φαδοβίου 0.8 ἀθδθ, 80α ρυϊυβαθθτῃ ἰῇ ΔΟΓΑΥΪ ΤΏ ΘΟγα ῬΟΓΘὨΪΓοί, 

θ8 Εποϊ)ἑάϊ ργδοίοτί ἰγδὰϊ ἱορϑηΐ, οἱ ἴῃ ἰδ 00}}8 8818 Π6] ]ϑηοίϑηγ 8 ΘΧρΘΏΒϑτΩ 

(γοδηϊ. 139 ΣΠΟΥΔΙΔΙ θὰ. Β. 48 ϑαιηὶ ροϑί γϑθθϑ ]οῦθαι δηηΐ 440 ἃ. 

ΟἾΓ. ἄρτοὸ8 ἰῃ60}}8 δάρθιηΐοβ ἀδίβφῃο οἱ βογοίθυβ Αἰ(ἰοἷβ ΘΟηβθογαίοβ 6886 οΧχ 

ἰογΐη0 (ὅρος τεμένους ἐπωνύμων ᾿Αϑήνηϑεν Βυ}}. ἀθ [᾽66019 Εγτδηφαίδβο ἀ᾽ ΑἰΒὸ- 
ὯΘΒ 1 ᾿. 384) ἀϑηηοηβίγαν! Κίγοἢ ΠΟΗ͂ ΑΌΒ. ἀον Καὶ. Ακδὰ. ἀ. ὙΝΊ88. ζΣ. Βου 

4876 Ρ. 67; αὺυ ἰῃ γ0 Μίηθγνδιῃ Ρο ϑάθιῃ ὩῸπ ἡθρθοίϑιη 6886 ΟΠ 6Ο0Ώ- 

ΒΘΩΪΔΏΘΟΠΙ 81, τϑαϊ 9 οχ οἰ ργδϑάϊ8 ἱπ ἰῃβυ}8 ϑϑιωο 8[{|8 δνΐο ἐπιθ  ]ϑαθηὰϊ 

ν᾽ ἀΘὨ(ὮΓ. 44. Οἵ. ποῖ. 411. 1ὅ Αῃδοίϊῃβ αυϊάδηλ ἰηἰον (τρία νἱγοὸβ [υἷί 
(Χϑη. ἢθ)]}.ὄ 11, 8, 8). Β. 46 Ῥοϊγαγδίυ8 (που ϑηβὶβ Μδηί( μοὶ ΤΒΟΥΟΙΪ 

να Β ΤηδίθΓΠ}8 ἃ Ὠοιηοϑίμβθηθ Χί,, 6. 94 Βοὴο αἶνθβ οἱ τηϑρῆδθ ϑρθά οἶγνθ8 

διιοίον (δι}8 γοσαίγ. Β. 47 πθο ρϑηβίο οοἴανο, ἰηβθαυθηβ ἀθοΐτλο ΑὨἐἢΘ-- 

βίθυε οἷ ἀἱθ ἰδοία θβί; διωβελία Απἰμοδίοείογαα ἔα, αυδὸ 80 πῃάθοίπιο δὰ 
ἰογ τη ἀϑοϊμλπτη οἰ 8 6818 αἀἰθί ΟΟ] γα ρδηίυγ. Β. 
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εβδόμει χαὶ εἰχοστέι τῆς πρυτανείας ᾿ Βλλενοταμίαις Καλλίαι 
Εὐονυμίεῖ χ]] αἱ συνάρχοσιν : ΤΧΧΙΗΓΙΔΙΠΊΠΠΙΟ : ἐπὶ τὲς 1π- 
ποθοντίδος ὀγδόες πρυτανευόσες, δοδεχάτει τὲς πρυτα- 
νείας 18: : ἘΝλενοϊ ταμίαις παρεδόϑε, Προχσένοι ᾿Αφιδναίοι χαὶ 
συνάρχοσιν : ΤΤΤΙΒΗΔΔΔΡΡΡΒΙΠῚ : τετάρτει καὶ εἰχοστέι τῆς 
πρίυταἸνείας “ Ἑλλεανοταμίαις ἐδόϑε Διονυσίοι Κυδαθεναιεῖ καὶ 
συνάρχοσιν : ΤΤΤΧΧΧΧΗΠΉΔΠΡΡΕΙΟ : “ἔχτει χαὶ τρια- 

30 κοοίτει! τές πρυτανείας ᾿ Ελλενοταμίαις ἐδόϑε Θράσονι Βουτάδει 
χαὶ συνάρχοσιν : ΤΧΧΧΗΠΗΔΛΑΠΡΡΡΕΈΙΗ : ἐπὶ τς Ἔρεχ- 
ϑείδ[ος ἐνάτες πρυτανευόσες, δοδεχάτει τὲς πρυτανείας 

: “ΕἙλλενοταμίαις ἐδόθε Προχσένοι ᾿Αφιδναίοι χαὶ συνάρχοσιν, 
..ΧΧΗΡΙΔΔΛΔΙΈΡΕΙ : τρίτει χαὶ εἰχοστέι τὲς πρυτανείας : 
«Ἑλλενοταμίαις ἐδόϑε, Διονυσίοι Κυδαϑεναιεῖ καὶ συνάρχοσίιν, .] 
ΤΤΤΙΗΗΗΙΔΔΔΔΡΡΗΠΙ : “έκτει χαὶ τριαχοστὲᾶι τς πρυτα- 
νείας 19 : “Βλλενοταμίαις ἐδόϑε, Θράσονι Βουτάδει χαὶ αἰυν ά)ρ- 
χοσιν : ΤΙΤΧΧΧΙΒΗΠΗΙΒΙΠΙΟ : ἔχτει καὶ τριαχοστᾶι τς πρυ- 

ϑδτανείας τὰ ἐχ Σάμο20 ἀνομολογέσαϊίτο... . οαμαχ. .[.. ος 3: 
στρατεγοῖς : ἐς Σάμοι 23 Δεχσιχράτει Αἰγιλιεῖ : 4.4, ΤΧ : Πασι- 
φῦντι Φρεαρρίοι : ΠΊΤ᾽ : Ἀριστοχραΐτει 28... κε: ΠΕ... 

. «Εὐονυμεῖ : ΠΧ Χ ΧΙΗΗΗΗΙΆΔΔΔΔΠΙΡΕ: Νικεράτοι Κυδαν- 
τίδει:: τριεράρχοι : ΧΧΧ : ̓Αριστοφάνει Ἀναϊχαιεῖ τριείράρίχοιυ 
ον νον ] ἐ[πὶ τὲῆϊ]ς Πανδιονίδος δεχάτες πρυτανευόσες 

: δνδεχάτει τῆς πρυτανείας Βλλενοίταμίαις ἐδόϑε,] Πρί[οχσϊένοι 
[Ἀφιδναίοι χαὶ] συνάρχοσιν : ΠΉΗΗ ΗΔΔΔΔΕΜΠΠ: : τρίτει 
χαὶ εἰχοστᾶι τές πρυτανείας : ̓ Ελλεἰνοταμίαις ἐ]δόϑεί. ........ 

«καὶ συνάρχο]σιν : ΤΤΙΡΙΙΔΔΔΔΊΠΙΠ" : ἐχτει χαὶ τριαχοστέι 
40 τές πρυτανείας : Ελίλενοταμίαις ἐδόϑεί..... ΡΞ Ἐν 

48 Ουδ6 80 ργγυίδηΐδ ογοσδίδθ βυηΐ ρθουηΐαθ, δὰ ὨΙ]ΟηΥ ΒΒ ΟΓΌΤΩ ΠΔΘΏΟΓΌΠ) 

δυϊορίυτῃ τοί} Β., ἤθαὰθ Θατ θ8 8θη(θη(α Ρυρηδί αυοα Ῥαῦ 0 ροϑί ἴρ888 

(ογἷδ8 ρϑηϑίοῃϑβ ἰδοίδθ ϑυπηϊ (οἵ. ηοί. 8). 49 Τογῆο οἱ υἱοθϑίτπηο ΤὨΔΡβϑΙϊο- 
Ηἷβ ἀἰθ (45. τη. Μαὶΐ 409 ἃ. ΟἿ. ὁχ Βοϑοκῃὶ οοτηρυίδίίοηθ); ἰὰπὶ ἰρίν αᾳααί- 

ποῦ ΑἸ ΘΗΘηδί ἢ ῬΓΘΟίοσοϑδ ΟὟ ὨΔΥΪΡῸ8 ϑβϑιὴηΐ ογϑηΐ, αὐ ἀθ τὸ ΪΠ]] 

τοϑυηοῦίδο ργοάϊ τ ο8ί. 40 Οἱ, ποί. 48. 44 ὕὉπίυδβ οὁχ χυδοϑίου 08 

Μίηογναθ ὨοιΏΘΩ ἷσ βοτίρίαμῃ (αἰ, αυΐ Ο60]16 61} ποιηΐηθ φϑδαῃίϑηῃ ρϑυβοὶνὶ 

ἐυβδογαί. Β. 44 1. 6. ἐν Σάμῳ. Β. 48 ϑοθ)αο 1159 (η. 33) 6880 νἱάθ- 

(Ρ, υΐ ΘΠ 8Πη0 δηίθ οὕὔτη ΤὨΘΓΘΙΊΘΩΘ ΘΥΘΙΒΟ αὐδαγί ρθη η ἱπηρουῖο 

τοῦ 85) σΓαίίδη) ἃ ῬΟΡΌΪΟ ἰηϊ880[ῖ, ῬΥΘΟΙΟΥ ογθδία8 Οϑί. 44. Νίοϊδο ρῦδ6- 

ἐοτὶβ Βι|ίυ8, ἃ. 404 ἃ. Οὔτ. ἃ ἰγφίαία νἱγῖϑ ἰηἰογοιηρίυϑ (γ8. ΧΝΗΙ, 6. ΧΙΧ, 

47. Χοη. Ηδθ]}. 11, 8, 89). ΒοΘΟΚῊ ϑοουγίς. Ρ. 346. 
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ΠΕ χαὶ συνάρχρσι. ΠΙΧΧΧΧΙΗΗΓΙΠΡΙΠΠ : χεφάλαιον 
ἀργυρίο σύμπαν ὁ κ-----τ-ττττ- 

ὃ 

᾿Επὶ τἔς ᾿Ερεχϑεΐδος δευτέρας πρυτανείας 25 Ἐλλενοταμίαις χαὲ 
παρέδροις Λυσιθέοι θυμαιτάϊδει χαὶ συνάρχοσι, τρίτει] καὶ δε-- 
χάτε[ι τῆς πρ)υταίνείας, δεκάτει φϑίνοντος Μεταγειτ)νιῦνος, | ἐς τὲν 
διοβελίαν ᾿Αϑθεναίας329...... ἐνονεόνονν, Ελλεἰν)ίταμίαις καὶ πα- 
ρέδροις], Θ[ρ]αἰσυλλόχοι Θοριχ ίοι χαὶ συνάρχοσι, εβδόμει καὶ δε- 

ὅ χάτει [τὲς πρυτανείας, ᾿ έχτει φϑίνοντος] Μεταγειτνιῦνος, [] ἐς τὲν 
διοβελίαν ΠΔΈΡΙΕ. [ΕἸλλενοταμίαις χαὶ παρέδροις, Λυσιϑέοι θυμ- 
αιτάδει καὶ συνάρχοσίι), [ εβδόμει χαὶ δεχάτει τῆς] πρυτανείας, 
ἔϊκτει φϑίνοντος Μεταγειτνιῦνος), ἐς τὲν διοβελίαν ἐχ | τές Αἰγί-- 
νες 21 ΤΤΙΗΗΗΗΗΓΙΔΔΔΙΠΕΡ. Ελλενοταμίαι[ς καὶ παρέδροις, 
Προτάρχοι Προβαλισίοι χαὶ συνάρχοσι ὀΪγδ᾽όει καὶ δεχάτει 
[τὲς πρυτανείας, πέμπτει φϑίνοντος Μεταγιειτνίῦνος, ἐς τὲϊΪν 
διοβελιαίν" ΡΕ, Ἐλλενοταμίαις χαὶ παρέδροις, [Προτάρχοι 

10 Προβαλισίοι)] χαὶ συνάρχοσι, ἐναϊτει χαὶ δεχίάτίει τς πρυ- 
τανείας, τε[τίράδι φϑήν᾽οντος Μεταίγε]ιτνιῦνος, ἐς τὲν διο- 
βελίαν. ΠΗΗΜ,ΊΪ. | Βλλενοταμίαις χαὶ παρέδροις, Λυσιϑέοι θυ- 
μαιτάδει καὶ συνάίρχο]σι, δευτέραι καὶ εἰχοστίξι) [ τὲς πρυτανείας, 
ἔνει χαὶ [νέαι Μεταγειτνιῦνος, ἐς τὲν διοβελίαν: ἩΠΈΡΕΡ. ἔλλε- 
νοταμίαις καὶ] [ παρέδροις, Θρασυϊλίχοι ΘἸοϊριχίοι καὶ συνάρχοσι, 
τρίτει καὶ εἰχοστέι τῆς πρυταγείας, νουμε νίαι Βοεδρομιῦνος, ἐς 
τὲν διοβελίαν᾽" ΗΙ͂ΔΡΡΙ!. Ελλενοταμίαις χαὶ παρέδροις, Λυσι- 

15 ϑέοι Θυϊμαιϊϊάδει καὶ συνάρχοσι, τεταίρ᾽τει χαὶ εἰχοστέι τές πρυ- 
τανείας, δευτέραι Βοεδρομιῦνος, [ἐς τὲν] [ διοβελίαν. ΓΕΙΓΟ. 

45 Αῃηὶΐ ΟἹ. 98, 8 (407[6 ἃ. (Βγ.) 88 6886 ΓΔΙΪΟΠ65 80 {{Π|88ἰ πὴ ἃγρὰ- 
τηθηίδίίομο ονίοὶ! ΚιγΟΒΒΟΙ͂, 46 ᾿Αϑεναίαι Νίχει ἰῃ Ἰαρίἀο 6886 Νδααίηρ-- 
ἴοῃ δἰθνγτηδνὶ : 486 νᾶ ᾿δΡα ΠΟΘ πὶ ἰῇ ΒΟΏΟΓΘΙΩ Βαϊ 5 ἀθ80 ἰδοίδϑιι ϑἰψῃΐ- 

βοῦτο ἰυγο αἀἰϊχὶί ΚΙΓΟΒΒΟΗ͂. δἱ Εγόοθθηον σοηρίίνυμα ᾿Αϑεναίας Ῥοίίυ8 οχιἰθοί, 
Γοϊΐχαδ ουδηυἶβ86 ἱπάϊςϑῖ, αυᾶγο Βαυὰ 8οῖο δὴ ᾿Αϑεναίας Νίχες Τποτὶ αἱ α, ὅ. 
47 δὶ6 ΕΥΟΘΒΏΘΡ. Αϑρίηδθ συμ ῥΥβοὶβ ἰη60118 ΘΧΡΟΪΒἰ8 δογὶ δρυίροίίβ Αἰ10 8 

ΔβββηδΡθη αν, Ῥαγίθιῃ ἀϑὶβ γϑϑουνδίδιη 6590, ἂἱ Τῆυο. ΠΠ|, δ0 ΜΥΠΙΘΩΐΒ ἴδ6- ᾿ 

"ἴα ἰοδίδία, σοηϑθηίδηθΌμη 681. Οὐδ 16 8 πῃοὰο 6 ἰῃ Ἰαρίάθ ϑβϑογὶρία 

Βιηΐ, Θοἄθπὶ το ἰπ(θ]]ορθηάδ δίαιθ ὦ, 40. 84 ἐχ Σάμου (αοί. 18). Αἱ ουτα 

ννδάάϊηπρίου εἷς φαοαὰο Αϑεναίαι Νίχει ἰῃ Ἰαρίᾷθ 6586 αἰθγιηοῖ, ἰη ΠοΟ ρΡ6Γ- 
Τηΐγο ἀπογθ ρΓαν ββὶογυτὰ [θΒ( τὴ ἀἰβ8θη8ὺ φυϊὰ δἰαἰαοηάση 81 ποη ᾿ἰχαοί. 

Νοαὺῦθ βοίηυβ, συδθηδηλ οδι.88 ΘΓ ἰΔΡρ Οητ ΘΓ. ἰοίΐδηη Δ᾽ (ΟΥ̓Δ ὈΓΥ[8- 

Ὠΐδτὴ Χαἰγατ ἰη τλοάππ ἰγΓοααθηίαί ΥΌ,. 
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Βλλενοταμίαις καὶ παρέδροις, [Λ)ιυσιϑέοι θυμαιτάδει καὶ συνάρ-- 
χοσι, εβδόμει | καὶ. εἰχοστέι τές πρυτανείας, τετράδι ισταμένο 
Βοεδρομιῦνος, ἐς τὲν διοβελίαν᾽ ΠἸΔΔΛΔΙΠΠΙΤ. Ἐλ[λενοταμίαις 
χαὶ παρέδροις, Λυσιϑέοι Θ[υμ)]αιτάδει χαὶ συνάρχοσι, τριαχοστέι 
τές πρυτανεἴας, ὑὀγδόει ἱισταμένο Βοεδρομιῦνος, ἐς τὲν διοβελίαν - 

20 ᾿Αϑεναίας: Τ ΤΧΗΗΓΙΠΡΙ28, Ἑλλενοταμίαίις χα] }}! παρέδροις, 
Λυσιϑέοι θυμαιτάδει καὶ συνάρχοσι, τριαχοστέι τῆς πρυτανείας, 
ὀγδόει ἱστίαμέ])νο Βοεδρομιῦνος, ἐς τὲν διοβελίαν" ΠΙ͂ΔΛΔΔΕΡ. 
Ἑλλενοταμίαις καὶ παρέδροις, Προτάρχοι {Προτάρ[χοι) Προβα-- 
λισίοι χαὶ συνάρχοσι, ἔχτει καὶ τριαχοστέι τές πρυτανείας, τετράδι 
ἐπὶ δέχα [Βοε[δ)ρομιὄνος, ἐς τὲν᾿ διοβελίαν " ΔΛΙΠΕΡΕΙ͂ΤΊ. Ἑλλενο- 
ταμίαις χαὶ παρέδροις, Λυσιϑέοι Θυμαιτάδει | κα]ὶ συνάρχοσι, 
ἔχτει χαὶ τριαχοστἔι τές πρυτανείας, τετράδι ἐπὶ δέχα Βοεδρο- 

26 μιῦγος, [ἐς τὲν || διοβελιάν 39 - - - τ τς - ]. 

48 δἰ Εγοδοβῆθγῦ; ΑΘΕΝΑΙΛΙ. ΙΚΕΙΒΠΡῚΙ ὙΝδααϊηρσίοι, χάθη βθοουίυβ Κίγοἢ- 

μοῦ ᾿Αϑεναί(α)λι [Ν)Ἰίκει (οἵ. Πιοσϑοβοκθ ἀθ {{{118 Αἰ(ἰοἰ8 φυδθϑί. ἃ ἰ8[. . 86 βθηΐ. 
ΙΧ); ἰῃ ΕΓΟΘΒποσὶ Ἰθοίίοηο ᾿Αϑηναίας 46 Ροϊΐδάθ ἰη(ο!]οσθηάυμι οβί αἱ ἡ. 49, 50. 
49 Ηἰο ἀοβοὶξ {ἐ}}5 Ἰὰρίἀ6 ἰγϑοίο δυΐ βθοίο : ρογίθγυηί ρυγίϑηίαγαμ βθαιθηί τα 

ἸΒα406 δὰ ϑϑρίϊηδτῃ ἰαίθγουῖ ; χαΐθο8 Θυτα ᾿ἰδρ0͵8 ὑ8411.0 δὰ τρϑγρίηθιῃ ᾿πίουΟυΘὰ 
ΘοΙηρ!οίυ8 6ὁ868θῖ, 4.860 ΓΟ] χαδ ΘΥδηΐ Ἰαρί οἷά 5 0 Γ 8 ἰπἰἰἰὰτὰ Παΐυ8 {{{ὰ]1 δα αἰαὶ ; 

δίαυο ἰδὶ οχίδηΐ ᾳυϊάθιιλ Ἰδίθγου! ροϑίγθιδυϊα ὈΓγ ϑηΐδυυτῃ ((. 1. Αἰ. 1 4189 ὃ) 

Βο0α δᾶάθο ἀθίγιἱ αὖ θΘ08 ᾿ἰὶο γϑορίθη ἀο8β. ἤθη Ῥυ δνΘΓ Ιλ. 

4 ΤΑρυ]ἃ ΠΔΡΙΟΓ 5 ΡΘηίθ] οἱ, ἰηνθηία δά θοοϊθϑίϑιῃ Μοίγο-- 
ΡΟ] ἰδπᾶη Αἰ μομᾶγαη. ῬΡοϑβύ Ῥι(ἰκίη Ἐρῃ. 886 δ] ϑααθ οαϊαθ- 
γυηΐ ΚοΘὮΟΡ Ἠθγῃ. 1 37 8544. οἱ (οχ γϑβϑηὶ Κοθῃ)οῦίααθ δἃρο- 
ϑταρ ἢ 5) ΚΙΡΟΒΒΟΗ͂ (. 1. ΑἰΔ. 1 6]. ΑΕἷ. φυδο ἀθ (ἰἴι]ο αἰβρυίᾶ- 
γογΐ ΡΒΪΠΡΡΙ σδῃγΡ. ἴ. Ρμὶ]. ΑΥ̓͂ Ρ. ὅ77 58ᾳᾳαᾳ. θ6γ Αγθορδᾶᾳ υπὰ 
αἷ6. Ἑρμοίθῃ ἢ. 388 848ᾳφ. Βούβκ ΡἘ10]. ΧΧΧΙΙ ρ. 6609 5.4. 
ΝΥ ΟΚΙοΐη ΒΟΡ. ἀθν Ακδά. 2. Μύπομοη 1878 ρ. 4 84ᾳ4ᾳ. Ἀ. 8686}} 
(οτηπμηθηΐ. ΜοΟΙΏΙ50Ὼ. Ρ. 460 544. 

Διόγν[εϊῖτος Φρεάρριος ἐγραμμάτεϊυ εἸ 
Διοχλᾶς ἔρχε!. 

[Ἔϊδοχσεν τἔι βουλέι χαὶ τῦι δέμο[ι)]" ᾿Αχαἰμ)αντίὶς ἐπρυτάνξυε, 

Τιια]ὺ8 ἰογαΐυτα Αἰΐοα νοϊμαῦὶ (ηἰϑὶ χυοᾶ ν. 8. 7 ΒΟΥΝΕΙ 5ογίρίυτῃ 

681) ἱποίβιβ στοιχηδὸν ὈΓΔΘΙΘΙ ΥΘΙΒᾺΒ 1. 8. 10 τηδίοΥ 8 ᾿ἰ 6 18 ΘΧδγαίοϑ. 
4. ΟἹ. 98, 4 (4098 ἃ. ΘΒ γ.). 
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[Διζάγ]νετος ἐγραμμάτευς, Εὐ(ϑύ)διχοίς2 ἐπεσίτάτε, [Χοίνοφ)άνες 
ὅ εἰπε" [τᾶν] } Δράκοντος νόμον τὸμ περὶ τὸ φίόν)ο ἀνία]γραίφ]- 
σάϊν)ον οἱ ἀμαγρ)αφᾶ!ς τὸν νόμον ὃ παραλαβόντες παρὰ (τ) 4 [βα- 
σιλέος μετὰ τὸ γραμμιατέοίςδ τὰς βουλᾶς ἐστέλει λιϑίνει χαίὶ 
χ)α(τ]α[θ} ἐ [ν]τον ὃ πρόσϑεν τς] στοᾶς τῆς βασιλείας 7 οἱ δὲ πο- 
λεταὶ ἀ{π)ομ[ισϑοσάντον χατὰ τὸν νόϊμοίν, οἱ δὲ Ελλενοταμίαι 
δόντον τὸ ἀ[ργύριον]. 

᾿0Πρῦτος ἄχσονϑ. 
χαὶ ἐὰμ [μὲ ᾽χ [{π]ρονο[(α)ς [χ]ηένει τίς τινα, φεύγεν, δ]ι|χά-- 

ζεν 9 δὲ τὸς βασιλέας αἰτιν] φόϊνο] ξ [ἐάν τις αἰτιᾶται ᾿ος βου! 
λιεύσαντα 10: τὸς [δ)ὲ ἐφέτας διαγνίναι. αἰδέσασϑαι11 δ᾽ ἐὰμ 

4 ΕΥΟΙΔΙΚΟ. 8. Ουδάγίηρϑηίογυτῃα ἀοτηϊηδίίοηθ ὀνόγβα ἀναγραφέας τῶν 
νόμων [αἰ886 Αἰ ΘΒ Δρραγοί ὁχ [γΧ8ὲ. ΧΧΧ, 4. 47. 86. Οὐο8 οὔ τηδρίδίγα- 
τὰ ἰηἰογργοίαί, οϑβϑϑηΐ 1 γβϑίδο οαϊίογοϑβ, 80 118 τηϊηἰβῖγοβϑ ροί8 ἰη[6116-- 

. 56η6408 ἀθηροῃδίγανὶί ὀχ γοργά γί οϑ, ΘΟΠ ΒΕ 08 δίγλ]} οὐτὴ ᾿οϑῦμ σοηϑδβογῦὶρίο- 

τἰρυ5 (συγγραφεῦσι, οἵ, 181), αὐ ΘχοιΏρ!8 ἰορθτα 8} 118 οοῃσορία ἰγϑηβϑου δοηδ 

οἱ ρυθ)]!οαπάδ ουταγοηΐ. Ουδῆο ΧΘΩΟΡΏΔΏ68 αὶ ΠοΟ ρ]οὈἰβοίίαταῃ γοβᾶνί!, συγ- 

τραφεύς (οἷ. α. 1. Αἰ. 1 68) υἱ Θοιμορμδϑηίαθ (Απάοο. 1, 96), Ὡοη ἀναγραφεὺς 
τῶν νόμων Βαδοπάθ8Β οδ. 4 ΠΑΡΑΙΘΙ. δ ϑυρρ]ονῖί α. δομιδοίον (δά ϊυ- 
νδηΐθ Α. Κίθββ  ρ) ἀθ βου β βοηδίυβ ρορυϊαυὸ Αἰ οηϊθηδίαμῃη. Οστυρδίϑνν. 

4878 Ρ. 18 844ᾳ. 600]]. 46, 49 ἀναγράψαντας --- μετὰ τοῦ γραμματέως τῆς βουλῆς]. 
ΚΟΘὮ]ΟΡ 8ογίρβογαί παρὰ | [τοῦ [κατὰ πρυτανείαν γραμμ)ατέως τῆς βουλῆς, χύδηι 
ΤΩΌΠΘΓΙ8 βἰρηϊβοδίίοηθηῃ ἃ 80] θϑιηΐ υϑὺ ΔΌΒΟΥΓΟΓΕ ἀθιηοηδίγαν! ϑοδμδοίου. 

6.Α.Α.Γ.Τ.. 7 Τιβαιηθηΐὶ ῥ᾽ ἰβοϊϊαπι (408 ἃ. ΟὨγ.) δρυὰ Αῃάἀοοίάθια 1, 84 
Πᾶθο μαροί: τοὺς δὲ χυρουμένους τῶν νόμων ἀναγράφειν εἰς τὸν τοῖχον, 
ἵναπερ πρότερον ἀνεγράφηδσαν, σχοπεῖν τῷ βουλομένῳ, αυδθ γνοΓθὰ 'Ρ86 ΟΥΔΙΟΥ 
ὃ 88 εἰς ἰπογργοίδίαυ : ἐψηφίσασϑε δοχιμάσαντες πάντας τοὺς νόμους εἷς ἀνα- 
τράψαι ἐν τῷ στοᾷ τούτους τῶν νόμων οὗ ἂν δοκχιμασϑῶσι. ΡΉΏ. 8 ϑοῖίοῃ 
Ὀνδοοη δ ἀθ Βομηϊοίαϊο ἰθϑθ8 ουτὰ ἴῃ δυδσγυμῃ ἰοϑυτϊὴ 8 Ὀ0}}Δ8 Γϑοίρογοῖ, ΟΠ 68 

αυϊάθηῃ ῥγίμαο δχοηὶ βου θη ἀο8 ΘΌΓΔΆ886 Υἱάθίυγ. Αἵ οχ οἷ8 ἰς (αἱ ἰρϑυτΐ ἰηΐ- 
(μὰ καὶ ἐὰμ μὴ ἰηάϊοα!) ΡδΓ8 τηοὰο τγοροίν. Ὀοϑίἀθγδηον υἱ ΚΟΘὨΪΙΟΓῸΒ 
Ῥογβροχὶς ἰθβθ5 ἀθ Ὠθ06 νο]υπίαγία; Ὠϑῖὴ 4.860 ργδοίουθα ΠΌΏΟ Ὠο0Ὼ ΘΓ, 

δι ἰββϑίτηα ἰδοῦ αυδθ οϑὲ 80. ἤποιῃ {{{||1} δυϑίἃ 6886 οοηΐθοὶ! ἰάθμλ. 

Α΄. ὙΥϑοκιϑίη ρ. 15 8)ᾳᾷ. ΒΗ ρρὶ Ρ. 854 844. 9 ἀοῃίγα τγοοθηίίοτίβ δοίδ- 
[18 ἸΔΟΓΘΙ ἢΟΟ γνΟσΒΡυΪλ Ὠἰς ἀθ τηδρίϑίγαι ὈΟΠΙ ΟΣ αυἱ ἰυάϊοίΐο ὈΓΘΘΘΒί, 

διαγνῶναι ἀθ ἰἰ8 φυΐ ἰυάίοδηί. 40 ἣ [βουλεύσεως τὸν αἰεὶ βασιϊεύσαντα 
ΚΟΘὮΪΘΙ; δἱ ουμλ οἱ βίη ρυ Αγ 8 ΠΟΙΏΘΓῸΒ οἱ δου ϑίιβ ἴδθυσὶ ΟῚ Ῥοβϑὶί, Κιγο ΠΟΙ͂ 

ΘΡΡΟΓ ΕΥΣΑΝΤᾺ ργὸ ΕΥ̓ΟΝΤΑΣ (τοὺς βασιλέας ---- τοὺς ἀεὶ βασιλεύοντας) ἰῃοί- 
8) οοηίοοίί. γαίῃ]! ϑδυρρίΐ βυρριθιηθηΐυα 80 ἱρβο Κίγοβῃοίδο ΝΡ ἢ. 48 

Ργορδίυμω, ηἰϑὶ φυοὰ ὡς βουλεύδαντα Βογίρβὶ, αυΐα ΓΘ Ὠοῃάυτῃ αἰ ϊςαΐα (ἐάν 
τις αἰτιᾶται) νἱχ τϑοίθ τὸν βουλεύσαντα ἀϊοίί( (οἴ, θει. ΧΧΉΗΙ, 29). 

441 ν. 48---.ὥ8 τοϑί αἱ ΚΟΘὮΪΟΥ ὁχ ἰοϑίβ ὀχϑρίο Ὀϑιῃοϑίμθηϊβ ογϑίϊοηὶ ἴῃ Μᾶ- 

οαγίδίαμα (ΧΙ ΠῚ, ὅ7) ἰῃϑογίο, χυοα 5δ'ο 86 δροῖ: προειπεῖν τῷ χτείναντι ἐν 



48] ΙΪ. ὕϑθαυο δὰ ἤποιῃ 6] ῬοΙοροηηοϑίϑοί. 89 

μὲν πατὲρ] ἔϊι ὃ ἀδελφὸϊς) ἔ ̓ υᾶξς, ᾿άπαίντας,) ὃ τὸν χμίλύοντα 
16 χρατέν] . . .«.......εὐτοιοσ, .6.ρα..σῷ. «οτοτος κτὰ.. «000 νν ον ον 

. ϑαι ἐϑέλοσίι] τὸν ( χάύρχ)ον "3. ... «......Ἅ«.δὰν δὲ 
τούτον μεδὲς ἔι, χτέ]νει δὲ ἄχοϊν], γνβαίι δὲ ᾿[οιἱ πεν]ήέκοντα 
καὶ “ἔς “οι 18 ἐφέται ἄκοντα] ] χτᾶναι, ἐςέσϑίο)ν 14 δέϊχα “οἱ φρά- 
τερες ἐὰν ἐθέλοσιν ᾿ τούτος 16 δὲ [ο}}. πεντέχοίνα καὶ] “ἔς ἀρ[.}- 

20 αἰτίνδεν ᾿αἱρέσϑον. χαὶ “οι πρό]τείρ᾽ [ον χτέϊν)αίντες ἐν τἰδίιδε τῦι 
ϑεσμῦι ἐνεχέσϑον. προειπὲν 16 δὲ τῶι χ](υ))τέϊναντι ἐν ἀ]γο(ρ]ᾶι:1 
ἐντίὺϊς ἀνεφσιότετος καὶ ἀνεφσιῦ " συνδιώχεϊν [ δὲ [καὶ ἀνεὶρ- 
συὸς χαὶ ἀνεφσιῶν παῖδας χαὶ γαμβρὸς καὶ πενθερὸς [χ] αἱ 
φίρα]ήε]ρίας]... . .«.« «νον νν οννννν ΝΞ ΕΥἙ νον νε[0σ18 

.ο.οιδο,.4 6.6 ς(Ε) 

25. .φΦ0....«Φ ον εν ν εν ννεν κνννννν [τὸς πεντέχοντα καὶ [΄ ένα 
[Ὁ«ὐνννννν ΝΕ ΕΩ͂ τον νον φ)όνο]΄ ὅλ)-- 
ΓΤ Ψ.{ᾳ0.Ε ΝΥ ἐὰν δέ τις} 19 τὶδΐν 

ἀγορᾷ ἐντὸς ἀνεψιότητος καὶ ἀνεψιοῦ, συνδιώχειν δὲ καὶ ἀνεψιῶν παῖδας χαὶ γαμ- 
βροὺς καὶ ἀνεψιοὺς χαὶ πενθεροὺς καὶ ἀνεψιαδοῦς καὶ φράτορας ἐὰν δὲ αἰδέσα-- 
σϑαι; δεῖ, ἐὰν μὲν πατὴρ ἡ ἢ ἀδελφὸς ἣ υἱεῖς, πάντας, ἢ τὸν κωλύοντα χρατεῖν " 
ἐὰν δὲ τούτων μηδεὶς ἧ, κτείνῃ δ᾽ ἄχων, γνῶσι δ᾽ οἱ πεντήχοντα καὶ εἷς ἢ οἱ 
ἐφέται ἄχοντα χτεῖναι, ἐςέσϑων οἱ φράτορες ἐὰν ϑέλωσι δέκα, τούτοις δ᾽ οἱ πεν- 
τήκχοντα χαὶ εἷς ἀριστίνδην αἱρείσϑων᾽ χαὶ οἱ πρότερον χτείναντες ἐν τῷδε τῷ ϑεσ- 
μῷ ἐνεχέσϑων. Ηΐο ογάο ἱτηπηυίαϊ8, ΠΟΠΏᾺ]11ὰ πῃ τιϑαΐϑ ἰθ86 Ομγΐβ88 (ν. 14 
--οΟἸ 6); Ὠθ4θ6 68[ ον ἃ ΚοΟΘΏΪΟΥΙ βοηίθης τοοθαϑιη 8, ααΐ ἰὰ 80 ἰρ80 ογᾶἂ- 

ἴογϑ ἰδοίπτῃ ἰυάἀΐοαί, ουἱϊὰ8 Θὰ τηοᾶο Γοοἰίδτὶ ἰηἰοείαθνϊ, αυ80 δὰ σγαάυ8 ἀ5η8- 

[᾿Ἰοΐδ ρου πογθηΐ. Ῥυγδοίογθα ἰθν 68 Τηοο ὨΟΠΠᾺΪ]08 ΘΓΓΌΓΟΒ (ν. ηοί. 1418. 1δ) 

οοτωχηϊδὶξ χαυὶ Ἰοβθιὰ ἰῃ ἰπαϊοὶο γϑοϊϊδη δηλ οχβογί ρϑίί. 44 ΤΟΝΙΘ..ΟΝ. 
48 Εχ βρί για ἈΘΡΘΡῸ δυίίου] ΗΘΙ (ᾳυθι ϑβογίρίυμῃ ἰαΐββθ ϑρδιϊϊ Τί 85 

ἀοοθῃᾷ) 128]6 ἰω θ!]θοῖο πὰ Ὦ οἱ ἐφέται ἀρὰ οιηοβίμθηθμη ΟΥ̓ 6886 νυἱ- 
αἰ! Κοϑλϊον. 44. 1. 6. ἱπίγουμλ ἰ8ηΐ, δἰπδηΐ ἰπρυηθ ἰὨΐσαγο ἤη68 Αἰ ΐοδ6. 
ΚΟΘΒΪΘΡ, [Ιηἰ γα δρυὰ Ὠοιμοβίμβθηθῃ οιηθηἀδυογυηί αἰδεσάσϑων. 4ὅ Εἰίδτα 
πὶς βογίρίαγα Αἰοα σογγαρίθὶδθ τούτοις δρυὰ Ὠθπι. δηβϑῖὼ ἀθάϊΐ886 υἱάδίυγ, 
ΚοΘὮΘΡ. 46 Ηδθο ρδγ8 δριιὰ Ὀοιῃοϑίθηθῃ ρῥγίμυτα Ἰοσυχ ἰθηθί; Γϑϑι αἱ 

ΚοΘὮ]οΡ. Μϑηϊίοβϑίο πο Ἰοηρίυβ ἃ ἰαρίἀθ γϑοϑά! ὀχϑιιρίυμη Ὠοιηοϑίμϑῃἑθ, ἰῃ 

αυοὸ ἰὰ οογίθ αυοᾶ ἀνεψιαδοῖ οἱ ἀνεψιῶν παῖδες αἰδιίηρυυπίυγ δα ΠΥ ΓΙοστα 
ἰηἰθγρο αἰ ομθι τοίθγθηαἀυτῃ 68} οὐτῃ Ἀοίβκίο δ] ἰἰϑαυθ. 41 ΛΟΝ. Αϑν. 

48---8δὸ 68 ΒοΥρίδ [υἷ8806 αυογυϊα δερυϊηθπίιτ ἱμαΐοαδί ἤθη. ΧΙ ΥΊΙ, 78 κελεύει 
χὰρ ὃ νόμος τοὺς προςήκοντας ἐπεξιέναι μέχρι ἀνεψιαδῶν (καὶ ἐν τῷ ὅρχῳ διορί-- 
ζεται ὅτι προςήκων ἐστί), χἂν οἰχέτης ἦι, τούτων τὰς ἐπισχήφψεις εἶναι ἱπάϊοεν! 
ΚΟΘΏὮΪΘΓ. .49 δοιλοβίβοηθθ ΧΧΠΙ, 87 ᾿οϑθίῃ τγοοϊίασὶ ἰαῦδοὶ δίαυθ ἀθίηὰθ 

ῥϑυοὶβ γαιίδεβ ἱρ80 οἷ γοῦθδ γοροίϊξ ; ἰδ οὕὐτὰ Ὠοταΐηθ8 ἀοοίϊ ᾿66}8 ἰοττηυ- 

ἰδλ ΟΧ οΥδίογὶ 8 υϑυθὶβ 80 ἰῃἰθγροϊδίογθ δἰΐχαο σοηῆοίδιη 6886 ἰυα σου ββθηΐ, 

Βοο τοδιίαγί Ἰαρίἀἷβ ἰθϑεϊπηοηΐο (ν. 36---39), φυΐρρο αυἱ υδίχαο δοουγαίθ οὐτὰ 

1116 ἰοστωυ]ὰα σομβθηξίαὶ (νοὶ αἱ ϑἰδίϊτι ἰπ το ἐὰν δέ τις τὸν ἀνδροφόνον κτείνῃ 
εχ ἰὼ Ἰαρίἀθ δὲ ἀρυὰ Ὠοτιμοβίμβοηθιω, ἐάν τις ἀποχτείνῃ τὸν ἀνδροφόνον ΟΥΑΙΟΓ 



90 ῬΆΓΒ ῬΓΪΟΓ. [458-- 

ἀνδροφόνον χτένει ὃ αἴτιος ἔι φόνο, ἀπεχόμενον ἀγορᾶς [ἐφ)ο- 
ρίας [καὶ ἄθλον χαὶ “ιερὸν ᾿Αμφιχτυονιχῦν, ὅσπερ τὸν ᾿Αϑεναῖμον 
[χἰιτέναντα, ἐν τοῖς αὐτοῖς ἐνέχεσϑαι᾽ διαγιγνόσχεν δὲ τὸς ἐφ)έ- 

80ταίς. [τὸς δὲ20 ἀνδροφόνος ἐχςεῖναι ἀποχτένεν χαὶ ἀπάγεν ἐν] 
τι] εμε[δΙαπέι, λυμαίνεσθαι δὲ μὲ, μεδὲ ἀποινᾶν, ὃ διπλῦν ὀφέ- 
λεν ὁσ]ο(ν) [ἂν χαταβλάφοσει. ....... ἐν εννννενον ἐονν νιν νον 
νον ν νον εν. {εν νννννν νον ΝΕ Ε 
. «ἄρχοντ]α χείρ] δίν ἀδίχον 21......... ΝΞ ΈΕΕ 

86... Ἰ ἀέχον χ[τέϊνει. ......0Ὁνὐν νιν εν εν νν κεν κον ἐν νον 
νον ον. νετοσεῖ.. ..ος ΝΕ ΝΞ 

εν. ε ἐλευϑιεἰ[ρ]ο 232... ([καὶ ἐὰν28 φέροντα ὃ ἄγοντα βίαι ἀδίχος εὐ- 
ϑὺς ἀμυν]όμενοις χί(τἸένει 24, νεποινεὶ τεθνάναι. ..........{0ὖὖ ο- 
.. ἔχοντος 25.}. αἂν.....- σον νον νον εν ννν κεν ενν σον ἮΝ 

40....Ὁ μοστ.[. ..χύυο. ..«ὐνὐν νον ΝΕ 
ον. ὅχατ. [. το. . «ον νον ννον ΝΜ ΕΣ ΝΜ  .ᾳὌῃᾳΕ 

.λε. ..ὐ{ὑνν εν ννννον ον εν ν εν εν εν νν κεν κε εν εν ΝΕ 
ἘΠ  ῃ{ᾳ{ᾳᾳ.Ε ΝΞ 

μν [ “οὐ ᾧ..{.ὁ66Ὸ ΝΠ ἜΣ ὍΝ ΠΤ .“- 

4δ....... ἤ ...0ὐνὐν νον νννν ΝΗ ον νννννν εν εκ εν νον 
νον «Ἢ [ονννννννννννον ον ννον ΝΕ ΕΞ .. 

«ὐνοιΥ π[εντέχοντα καὶ ᾿ἕς οἱ ἐφέται(). ......ὐὐν νιν νν κεν ον 
μετ] απίοϊέ[σει2θ,. , . 000 Ὁ. ως ] 

1Ρ86) ἀθιηοηῃϑίγαν!( ΚΟΘΆΪΘΡ, ἰγαβίγα οὈ]οαυθηίο ΡΒ ρρὶο Ρ. 8871. 40 ν. 80 

--384 τοϑροηάθῃϊ Ἰορὶ ἀρὰ Ὠοιηοϑίμβθηθιῃη ΧΧΙΠ, 38, υδὶ οὰπὰ ἐν τῇ ἡμεδαπῇ 

Βογρίθμι 811, φυοα ἴῃ ἰρβ08 ογδίου 8 Ὑϑγ 8 ἀθϑίἀθγαίαγ, σοηυ δῖ) ἰΟΓΠ.Ὸ]8Δ0 

οὔ ρίηθηλ ἰαρ  ἀΐ8 ἰοβιϊσωοηΐο σοηβνγιηαγί ἰυἀοσαν! ΚΟΘΏΪΘυ; δἱ η6 δίσ αυϊάθηλ 

Ῥογβϑαδβὶί ΡΒ ρρίο Ρ.889.0 41 ΘΌρΡ]. ΚοΘΏΪοΡ. Βογρκίυβ πδθο οἱ βοαυθηίί 8ἰ6 

γϑάϊηίθργαγο οοηδίῃβ 681 : [ἐάν τις ἀδίκων ἄρχον)τα χει[ρ])} δν ἐν ὁδῷ χαϑελὼν ἢ ἐν πολέ-- 
μῳ ἀγνοήσας ἢ ἐν ἀέϑλοις) ἀέχων χ[τείίνῃ, τούτων ἕνεκα μὴ φεύγειν χτείναντα. Αἱ ΘΠ 
8118 ἀθ δδιιβ18 [τὰ ῬΓΟΡίου ἰμβο] ατα γϑυθογαμ ογάϊμϑσω δδθς δάση ἱ ποχαθαηί. 

Μϑδηϊϑϑίλχη θϑῦ ν. 88. 84. Ιθζθιῃ ἀθ 60 αὶ νἱτὰ ἰΠἸαίατα ἀθίθηἀϊ, Υ. 84. 84ᾳ. 46 οδθὰθ 

ὨΟῊ γο]αηΐδγὶδ 1886, 4086 ΓοΒροηάσί ὈΥἱοΥΐ ραυίΐ οἱ 8 ̓ο ἷ8 φαδ9 6ὁ8ἱ ἀρυὰ Ὠθτηο- 

βίῃοηθιῃ ΧΧΙΙ, δ8 (ἐάν τις ἀποχτείνῃ ἐν ἄϑλοις ἄχων ἢ ἐν ὁδῷ χαϑελὼν ἣ ἐν πολέμῳ 
ἀγνοήσας); δἱ γογθὰ γϑϑίίυἱ ποαθουηΐ, αὐἱα ΔΡ οἷ8 αυδο Ὠδί. Ὦδθοί ηἰμ δ 

γοοθαυῃηί. 448 Ηδϑθο οοηϊοίδ8 δὰ δ] θγϑι οἰυβάρτωη ἰογ]86 Ραγίθη γοίθ- 

Γϑηὰθ 6886 (ἢ ἐπὶ δάμαρτι ἢ ἐπὶ μητρὶ ἣ ἐπὶ ἀδελφῇ ἣ ἐπὶ ϑυγατρὶ ἣ ἐπὶ παλ- 
λαχῇ ἣν ἂν ἐπ᾽ ἐλευϑέροις παισὶν ἔχῃ, τούτων ἕνεχα μὴ φεύγειν χτείναντα), 
ἂΐ οογίο γοοὶϑ ἐλευϑερο.... το] ααΐδ9 ῬΓΟρΡίΘυ δηίθοθάθῃβ Ε ἢ ῬΟΓΓΠΠΘΓΘ ΠΟ 

ΡοΒβῃηί. 48 ΒΌΡΡΙ. ΚΟΘΏΪΟΥ ὁχ θη. ΧΧΙΠ], 60, 44. ΚΥ., Φδν. 88--- 

46 Τα οχίσυδο γϑ χαΐδθ οχίϑηϊ υἱὐ ηἰδὶ Βαυίοϊαγὶ ᾿υθοαΐὶ 80 8 τηϑη8 80- 

δι] θη 86 58ἰηί. 46 ΒΌΡΡ). ΚΟΘὮΪΘΡ, ἸΩΟΏΘῺ8 5ἰγ}}0 δ᾽ψυϊα δίς βογίρί τὰ 



46) Ι. ὕβαᾳιθο δὰ ἤηθιῃ Ὀ6]]} ΡΟΙΪοΡοηη βἰδοὶ. 91 

(υ͵880 δίᾳῃθ Ποῃ. ΧΧΙ] 684 ὃς ἂν ἄρχων ἣ ἰδιώτης αἴτιος ὦ τὸν ϑεσμὸν συγ- 
χυϑῆναι τόνδε ἢ μεταποιήσῃ αὐτόν, ἄτιμον εἶναι χαὶ παῖδας ἀτίμους καὶ τὰ 
ἐκείνου. 

46 1,4018 Ῥοῃίθ]ἰου5 ἴῃ (Γ65 ράᾶγίθϑ ἰγδοίῃᾳβ. Εαά. Κυιηδηυ- 
ἀϊ5 ᾿Αϑηναίου Υ͂ ν. ὅ418 548ᾳᾳφκ Εχ ΚοΘΒ]ογὶ Δροσγᾶρῃο ΚΙγΟΒΒΟΗ͂᾽ 
(. 1. Ατἱ. ΤΥ Ρ. 18 η. θα. 

----- ἂν ἐπαγγέλλίοσ]ι᾿Αϑεν[αζο ι ----- τ τ τ χιατάλογον κατ... - - 
-τ-ττ οἱμέρος δὲ (ὸς 1 ἔχίοσιν ᾿Αϑεναῖοι ἀποδῦναι2, τὸ δὲ 

ὅ λριπὸμϑ μὲ λαμβάν{ ἐν " εἶναι δὲ καταστέσαι Σελυμβ)ριανὸς τὲμ 
πολιτείαν αὐτονόμος ὁ τρόποι ᾿ ὕὅτοι ἂν ἐπίστοντίαι.......«......... 
όσα δὲ ὄφ]ελε τὸ χοινὸν τὸ Σηϊλυμβριανὸν δ ὃ ἰδιοτὸν τιξς Σελυν- 

10 βίρμανόν τι | [χοινοῖ, ἀφἔσϑαι. χαὶ] εἴ το χρέματα ἐδεδέμε[υτο 
ὃ εἴ τις τῦι δεμοσίοι] ὄφελεν ὁ ὃ εἴ τις ἐτίμοτίο, ἔντιμον εἶναι. 
τοῖς δὲ] φεύγοσι Σελυμβριανὸν | .........«..ος πολεμίος δὲ καὶ 
φιλίος... .. «.««ὖὖοὦν σα) δὲ ἀπόλετο ἐν τῦι πολέμοι | [χρέματα 

16᾿ΑϑεναίΝον ὃ τὸν χσυμμάχον, ἢ εἴ τι ὀφέλί[οντος ὃ παραχ]αταϑέ- 
χεν ἔχοντός το ἐπραχσα.....-.«..««Ἱκὴ ἔναι πρᾶχσιν πλὴγ γᾶς 
χαὶ οἰϊκίας. ὅσα δ᾽ ἄϊλλα 8 χσυμβό(λγαιαϑ προτῦ ἕν 10 τοῖς ἰ[διό- 
ταις πρ)ὸς τὸς ἰδιόταίς] ὃ ἰδιώτει πρὸς τὸ χ[οινὸν ὃ τῦι χοιϊννῦι 

ΤΙ] ἰμοίθαβ ὩΟῺ δοουγαίθ στοιχηδόν, νΘΓΒΙΒῸΒ ΠΠ{|0ΓΔΓΌη [6Γ6 ἐγ ΟΘὨδ- 
ΚΌΤΑ ΒΘΏΔΙΙΠΙ.. 1,{{0 ΓΘ ΓΘ ὙΟΙΪσΑΡΪΒ Αἰἰἶοα οδί, δθα (ον (ν. 418. 28. 86) Ω 8οτί- 

δἰίαν, 80 χίθηϑ (ν8. 7, 14. 46 8. 20. 28) Η νοσα]θ ργοἀυοίδηη ἰηάίοαΐ, χυδίοῦ 

(ν8. 8. 86 ΣΕΛΥ. 86 ΒΟΛΕΣ. 88 ΣΤΕΛΕΙ) Λ ρῖὸ ν οχϑίαί. Ῥοϑβϑί β6᾽ γ Υ 81 

Ο]. 93, 4 (4098 ἃ. ΟΒγ.) ἃ ΑἸοϊθίδάοθ γϑοορίϑδιη (Χϑῃ. Ηδ6]]. 1, 8, 40. Ὀίοάον. 

ΧΙΠ, 66. Ρ]υϊ. ΑΙΟ. 80) ᾶθο ἀθογοίδ 6886 Υἱάϊξΐ Κυϊηδηθα δ. “ΥΒ. 4 --- 86 

οοηίηθηῦ ῥδοίϊοηθμῃ οὔτ ϑοΙ γτ τίδηΐβ ἰδοίδιῃ ΘΙ ΥΥΪ8ΔΘ ΘΓ ῥγϑοίογοβ 

ΑἰΒΘΩϊθηβίαση ροβί γϑοθρίδῃη ὕὑγῦθη, οὐΐὰβ ῬΔΥΒ ὈΥΓΪΟΥ ἰγδοίο ἰαρίἀθ ρουὶἱὶ " 

ΚΙτΟΒΒΟΗ͂, 4 ΔΕινθξ. 4 ϑυρΡ)ονί. 8 ἄλλος δὲ τὸ λ)]οιπὸμ Κυτα. 
σαὶ ΒΌΡΡΙΘΙΘΏΪΟ ϑραίί ἢοὴ βυ{ο]}.Ὁ 4 Ηοσ νοσαθυ τ ΒΡ ουΐ, γοϊαᾳυδ 

Κυῃ). ὅ Οορ  αίίοηθ ϑυρριίοηάστῃ ο8, ἰδιώταις. 6 ϑαυρρ!ονὶ. Κυμι. οἱ 
ΕΚΙΡΟΒΒΟΗ͂ ὀφέλεν ἰπδη νὰ 6886 γοϊαηΐ, δηίθοθάθης δ ἤθη τγοϑι αυηΐ. Αἱ 
ἰηβοαῦθηβ Ὦ ἱπαάϊΐϊοαί, ἰγία δίο ἔπἰβδθὸ οῃηυηίίαία οοπάϊοϊοηδ]ία, ααΐϊδα8 υηυ8 

ἰάθιαψυο ἱπβηϊ νυ (ἔντιμον εἶναι) τοϑροηάοι. β8ηὴ6 ἰδῖῃ ν, 8 ἀθ ῥγίναί 8, χυὶ 
ϑούαγὶο ἀθρογθηΐ, τηθηίΐο ἰδοία οϑί; 86 {ΠΠ|ὸ ἀθ 'ρ80 86 ΓΘ 8]16η0 τοι θηἀ0, 

ΒΪς ἀθ οδρ 8 ἀθηϊηυΐϊοηα (0]]Θη 48 ργϑθοίρί(γ. 7 ΔΔΕ. 8 ΒυΡΡΙοΥΪ; 
τὰ δὲ ἄϊλα Καπι. (ΚΙγοΒΠ οὔ. 9 ΧΣΎΜΒΘΙΑΙΑ Κορθϊθγ. ξύμβολα (τ)ὰ Κυμπι. 
(Κἰγο μοδὴ, ξύόμβολα (ὰ ϑαῦρρα ἀθ ργοχϑηΐβ Αἰμβοηϊθηβίαμπι. Θοίίηρδο 4871 
Ῥ. 11. ξυμβόλαια Ἰθρθῃάμτη 6886 ἀοουΐ ἨθτΙηΔθ ΧΥ͂Ι Ρ. 488. [0 ἐν Κυῃι. 
(Κίγο ἢ.) ἦν ϑϑῦρρθ 1]. ]. 



92 , ΑΓΒ ὈΓΪοΓ. [46-- 
στ “5 “ ᾷ βῥἠ β σρᾷῆῇ ΠῚ ππρῆὼπσΠσΠσπσπππππσπππσΠσσΠσπσπππππσστπῖ5υἁἉἍἅρυἅ,ἅἅ ἅὕὕ 

20 πρὸς ἰδιότείν] ὃ ἐάν τι ἄϊλὶλο γίγνεται, διαϊλύεμ, πίρίὸς ἀλλέλος " 
ότι δ᾽ ἂν ἀμφισβητῦσι, δίκας] ἔναι ἀπὸ χσυμβόλον. τὰς δὲ χσυν- 
ϑέχίας ἀναγράφ]σαντας ἐς στέλεν ϑέναι ἐς τὸ “ἱερὸν τὸ Ἀπόλ- 
λονοὶς (ἢ. ἀΐϊμο]σαν ᾿Αϑεναίον οἱ στρατεγοὶ | [καὶ “οι τριέραρχοϊι 

2ὅ χαὶ οἱ ᾿ οπχῖται καὶ εἴ τις ἄλλος ᾿Αϑεναίον παρῆν, χαὶ Σελυμ- 
[βρ]ιανοὶ πίανδεμί. --- ᾿Αλ]κιβίιάδε)ς 1! εἶπε᾽ χαθὰ χσυνέϑεντο 
Σεϊλυμβριαν)οὶ πρίὸς ᾿Αϑ)εναίος, χατὰ ταῦτα ποιεῖν, | [καὶ χατα- 
ϑίναι ἐΐμ πόλει ἀναγράφσανίτ)ας 12 τός τε “όρχος χαὶ τὰς συν- 

80 ϑέχ)ας μετὰ τὸ γραμματέος τί[ἔς βολξς] ἐν στέλει λιϑί[νει τέλεσὶ: 
τοῖς αὐτῶν, χαὶ τὸ φσέφισμα τόδε. | [᾿Απολλόδοϊρον δὲ τὸν Ἔμ- 
[πἰέδο ἐπαινέσαι καὶ ἀφᾶν[αι αὐτὸν τὲ]ς ομερ(είας 13 χαὶ [ἐϊχςαλεῖ- 
φσαι τὰ ὀνόματα τὸν ομέρ]ον τὸν Σελυμίβ)ριανὸν καὶ τὸν ἐγγυείτὸν 

85 ἔναι χ]ύριον τὸν γραμίμαϊτέα τῆς βολῆς, [οἰπίόμοι εἰσὶ γεγραμμένοι, 
ἐναντίοίν] τῶμ πρυτάνείων....... μίαχον 14 δὲ τὸν Σελυμίβρια)- 
νὸν ἀναγρίάφσαι ἐν τῶι] αὐτῆι στέλει πρόχσεϊνον ᾿ΑἸϑεναίον᾽ 
Ι [ἔναι δὲ καὶ ᾿Απολλοδόροι τὲν προ[χσεϊνίαν, καθάπερ τῦι πἰατρὶ 

40 αὐτὸ. τὸς δὲ πρέσβίες καὶ ᾿Απολ! [λόδορον χ]αλέσαι ἐς πρυτα- 
γεῖον ἐϊπὶ χσέν]ια ἐς αὔριον. 

441 ϑυρρ!. Κυτηδηθαἶβ8. [ἡ Γ νἱοθϑίμηυτη αυϊηίατη ΤἈΔΥΘΘΙοηἱ8 ἀΐθπλ ΟἹ]. 

98, ὁ, φὰο ΑἸοϊδίδάθβ ἴῃ ραίγίϑηι τγοάϊΐΐ, οἱ Βοθαγοιηϊοπθ Ο]. 98, 4, αὺο 

ἰΘΙΏ ΡΟΥΘ ΓΌΓΡΒᾺΒ ΟὈἹῚ ΟἶΔ886 φγοίθοϊι5 ϑϑί, 06 ρ) θ᾽ ἰβοίϊ τα γοραϊατη 6886 ἰη- 

ἀϊοανὶ! Κίγομ ΒΒ Ι͂, 43 ΖΣΑΝΓΑΣ. 48 ΟΜΕΙΓΑΣ (ἰογίδ88θ ὁμηρέας ἔα). 
14. Ηυΐὰᾳβ ΒοΙΛΙἢἾβ ὈΓΔΥΪΔΘ ραγίθϑ ἰμα8886 νυἱάθηϊν ἰῃ ραίγία ΑἸοὶ ἰδαϊ {γ8- 

ἀθηάδ (Σηλυβρίαν διὰ προδοσίας εἷλε Ὠοάον, οἱ --- ἐνδιδόντες τὴν πόλιν 
Ρ]υΐ. 1]. 1.). 

4 Ἐτδριηθηΐαη ἰδθΌ}]86 τηδΥπηογ 8 Ῥϑηΐθ οὶ ἱηνθηίαη ἴῃ 
Δ΄06. Εαα. ΡιυἱαΚὶ5 ΡΒ. 1604. Ἀδηρσαρό Απί. Ηδθ]]. 489, Εχ 
Β00 ο᾽βϑηΐ4ὰ6 ἂροφγάρῃο Κοϑϊορ (. 1. Αἱ. Π 99. Οἵ. ᾳυᾶθ 
αὁ6 {ἰΐα]ο αἀἰχογαπί Ρ. Εουοαγί Ἀθνὰθ δγομβόοϊορίααα ΧΧΧΙΠ (1877) 
Ρ. 389 οἱ ΚΙγοΒ ΠΟΙ͂ ἃ. 1, Αἰ. ΙΥ̓͂ Ρ». 11. 

-τ-ττυσι- -- τ [ τςτ- τς -τ-τ--- ν. ὀρκῶσαίι δὲ πρεσβείαν ἐλϑὅ-- 
σαν ἐχ] --- τ- τ τττς-- ς μετὰ τῶν [ὀρχωτῶν ᾿Αϑηναίος καὶ ἀπίο- 

ὅ γράψαι] τὸς ὀμόσαίντας. δΐπως δ᾽ ἂν ὀμόσωσι ἅπαντες,] ἐπιμε- 

[λἰῖογαθ Ἰοῃμΐσϑο στοιχηδὸν αἀἰδροδίίδθ. ΜΘΙΏΟΓΔΌΪΙ8 68. ΘΟΏΒΘΗΘΌ5 υ 08 
ιἰ{}} οὐτὰ 410, 416-Ξ.47, αὐἱ οϑἰθηαὶί 866 οἸηηΐδ γα] δίϊ οἷα [8886 ἰῃ ἰοΘα ΘΓ ΤΩ 



48] 11. ΑΔἍἕὄ ἤηθ 6}]1 Ῥο]οροπηθβίδοὶ δὰ Αἰοχδηασγὶ Μαρηὶ τπουίθιη. 0383 

λόσϑίων)] οἱ σἰτρατηγοί. κατὰ τάδε |--- τ-τττος ]ος ὀμόσαι οὐχ 
ἀποίστήσομαι ἀπὸ τὸ | δήμο τὸ ᾿Αϑηναίων)] οὔτε τέχνηι οὔτε 
μηχανῆι | οὐδεμ]ιᾶι οὐδ᾽ ἔπε: οὐδὲ [ὄργωι, οὐδὲ τῶν ἀφισίτα- 

40 μένοι πείσομαι. χαὶ ἐὰν ἀφιστῆι τις, κατερῶ ᾿Αϑηναίρις. καὶ 
τὸν [φόρον ὑποτελῶ ᾿Αϑηναίγοις, ὃν ἂν] πείϑω [᾿Αϑηναίος - -- -- - τ ̓ 

[ογυ}}18. Αἱ ταβηϑιῃ αἰβουίαίθμΒ ογθαν ὶ [ἰογαίαγα ᾿υ 18 {{{0]}} ΙοηΐοΘ. 

Οὐδηῃ 86 ὀχρϑάΐγθ οοηῃϑίιβ 6δϑί Βουοαγίυβ, αἱ ν. 3. 8 [ἐξ | ̓Αντίσσηκ οἱ 6 [Αν- 
τισσαΐους γοϑβιϊυογοῖ, το]αΐο {{{1||0 δὰ Γθ8 δηηὶ Ο]. 97, 1 (892,4 ἃ. Οἢγ.), 

480 δῆῃπο ΤὨγΑΒυ θα] 8 Αηἰίββατη οἱ Ετθϑατα οθρίββοί χαϑ᾽ ὁμολογίαν (Ὠ]οά. 
ΧΙΝ, 94). Αἰψφιὶ ἰᾶὰ ἴθ ΑἰΒΘηΐΘη868 ρογί!πΈ 408]0 υϑαὺ0 δὰ ρυ- 

δῆδτη δὰ Αθρο8 Ῥοΐίβϑῃ!08 ἰῃ 80οἷο8 ΘΧΘΥσΌΘΓδηΐ γοϑιϊθγο οομδίοβ 6886 ΘΠ 

Ὠθαὺθ ἰγδαϊίΐατη Ὡθαὺθ νϑυὶ δἰη)}}6 δἰΐ, τοϊωίηθ ἃ υϑυὶ ϑρθοίθ δΌΒογγοῖ, [ἰ- 

[ἅ]ὰτ ἰἰξἰογαίαγα [Ιοηΐθα Θοτηροδβίμιμῃ δ]αυοί δηηὶβ Εὐο] 8 πιϑαϊβίγαίτ 8η- 

{ἰΧΌΪΟΥΘΙῺ 6886. Οὔδγο σα ΚΙΓΟΒΒΟΙΟ δὰ β8οοίδιη δ] αυδϑπὰ ὈΓΌθτ ἀυδθ ροδί 

ἀοίθοϊ᾿ οὔθ ΑἸ οἰ δα 58 υἱοίου δ ἰῃ βάθη ρορὰ]! Αἰ ΒΘ Θηβί πη Γοαϊγο οοδοία 
οδί (ἐ]}8 γοΐογθηάτβ νἱἀθίΡ. Ουοάὰ ἰ|16 οοπίθοιί, [ογίϑβϑ89 εἰα}} 46 ἔγαρ- 

τηθηϊυ 6886 ἰάθοαφυθθ ἀθ ϑϑ᾽ γΥϑη 8 ἰη 6] θοθηάυμη, ὈΥΟΡΙΘΥ ΒΟΥ ΡΙΌΓΘΘ Γἂ- 

ΕΟΏΘΙῺ νου βία] ὨΟῺ οδϑὲέ. Νϑιῃ συ ἰο υδίχαθ (ᾳυϊηαᾳθθ ΘΧΘΙΏΡ]8 Θχϑίδηϊ) 

Ὡ βογίδαΐωυγ, {Π1π|ὸ ἰοῦ Ω, νἱοἰθ8 [6 Ο Ἰορίμηυ8. 

Π. 

Α πὸ θ60111 ῬΟΙΟΡΟΠΠοβίδοὶ δὰ ΑἸοχαματὶ Μαρπὶ 
ΠΠΟΤΘΠΙ. 

48 Βνγδριηθπία ἀὰο ἰδ δο τηδυιμογὶβ οί οὶ ἱηνθηΐα ἰηὕΟΡ 
{Ποδῖγαμλ Βδοομὶ οἱ οάθυ ἩθγοαϊβΒβ. Εαά. Κυτπηδηυαὶβ ᾿Αϑηναίου 
Υρ. 92. Κοϑϑ]ον (. 1. Αἰὐ. ΠΠ 1}. 

-ττττ-- ἄχον ε----- [[-τ τ τττὸγ γραμμίατέα --- -- τ τ-ς--] 
--τ--τ-- χαταϑίέναι ἐς πόλιν - -- - τα -ἰτ τ- τῶι δήμωι χατὰ 
ταὐτὰ τελ---ττ τς 

ὄ [Ἔδοξεν τῆι βολῆι καὶ τῶι δήμωι, Πανδμονὶς ἐπρυτάνευς, 
᾿Ἀγύρριος ΚΙολλυτεὺς 1 ἐγραμμάτευε, Εὐχλείδης ἦρχε2, Καλ- 

Τιία]β οχδγϑίυβ στοιχηδὸν [πογαίαγα Ιοηΐσα νο]βϑυῖ. 4 ϑαρρονὶ! 
ΚΟΘΒΪΘΡ 00]]. θα. ΧΧΙ͂Υ͂, 184. 4 Ἰηίγα νυ. 94 οὔτ Οχϑίοί -εἰδης ἦρχε, 
Κυπ). ΡὨΡΑΒι10) 48 (Ο]. 4104, 8. 8740 ἃ. (ἢ Γ.) ὨΟΙΏΘΏ ΓΟ ΌΘΓΘ νοϊυογαῖ; δἱ 



94 ΡΔΓΒ Ὀγίογ. [48 

λίας Ὥαϑεν ἐπεστάτει, Κηφισοφῶν “ [εἶπεν᾽ | ἐπαινέσαι τὸς Σα- 
μέος ὅτι εἰσὶν] (ἄνδρες ἀγαϑοὶ περὶ ᾿Αϑηναίος καὶ ἅπίαντα ! κύ- 
ρια εἶναι ἃ πρότερον ὃ δῆμος] ἐψηφίσατο ὃ ᾿Αϑηναίων τῶι 
δήμωι τῶι Σαἰμίων! ] . .. ««....ο νον νον νι οσο τ  ντοι χέλευοσιν 

10 ἐς Λακεδαίμονα ὅντινα ---- ἰ- «Ὁ .6ον νον νον σοσν σον. σδέονται 
᾿Αϑίηναίωνβ συνπράττεν προςελέσίϑαι | ...- --. «το νον . συν- 

πραττόντων τοῖς Σαμίοις ὅτι ἂν δύνωνται ἀγαϑὸν -- ἰ ....... 
ΝΠ  ὌἘ{0ῃ.Ε Ἰ ἐκένων - ἐπαινῦσι δὲ ᾿Αϑηναῖοι ᾿Εφεσίος καὶ 
Νοπιᾶς 9, [ ὅτι προϑύμως ἐδέξαντο! !ῦὐ Σαμίων τὸς ἔξω ὄντας᾽ 
προςαγαγὲν δὲ τὴν πρεσβείαίϊν [ τῶν Σαμίων ἐς τὸν δῇμ)ον χρη- 

15 ματίσ(α)σίϑ)αι 11 ἐζά)ν 12 το δέωνται. χαλέσαι δὲ καὶ ἐπὶ [1 [δεῖπνον 
τὴν πρεσβείαν τῶν Σαμίων ἐς τὸ πρυτανέον ἐς αὔριον: Κηφι- 
σοφῶν [ [εἶπε " τὰ μὲν ἄλλα χ]αϑ)άπερ΄3 τῆι βολῆι, ἐψηφίσίθιαι "9 
δὲ Αϑηναίων τῶι δήμωι χύρι(α)!6 | [εἶναι τὰ ἐψηφισμ)έν αἹ 16 πρό- 
τερον περὶ Σαμίων, κα(θα)περ 11 ἣ βολὴ προβολεύσασα || [ἐς τὸν 
δῆμον ἐς]ήνεγκεν 18. χ(α)λλέσαι 19 δὲ τὴν πρεσβείαν τῶν Σαμίων 

ἐπὶ δεῖπνον | [ἐς τὸ πρυτανεῖον ἐς αὔριον. 

οὕ ῬΓΟΡίΟΡ βρδίϊ Γαίΐοηθϑ ἰθτη 8}}18 ἀἃ6 οδυϑὶβ Εποὶἰἀϊβ8 ροί8 δῆπο (Ο]. 

94, 4. 4082 ἃ. ΟὨγ.) {{ππ’υτὰ ἰποίϑαμα δβἰδίαϊ! ΚΟΘἢΪΘΥ, ΤΩΟΏΘῺ5 ΔΏΠΟ δηΐθ06- 

ἀθηῖο ᾿υγβδηάγιπι ϑὅ81η0 οδρία ρορῦΪϊδυθβ οχρυ 886, ορεϊπιαιἐ να 5 Ὁγθθτὰ ἰΓᾶ- 
ἀἰάϊ886.Ὑ “Ργὸ Θχρῃ ]β8 ρορυ]αγίθιι8, χαΐ ροβὲ ργοϑι θὰ δρυὰ Αθθβο8 ἤυμπηθη 

δΟΙΔΙ 881 π| 80]1 ὁχ 80Οἰἰϊδ ἰῇ ἢἥάα Αἰμοηϊθηβίαμη τηϑηβογϑηί (Η6}}. 11, 8, 6), 

ἰοχίθυ8 τοὶρυθ)ίοδο νἱχ γοϑεία 8 σγαίο δηΐμηο 80 Αἰ μη θηϑίθυ8 ἢδθο ἀθογοίδ 

(ἀοἰα 5υηΐ “. 8 Ργυίϑδηυηι ορί βίαι πηι 6586 ἀθιηοί σατ ἱπάΐϊοδί, Ὠ8ΙῺ ὍὯα ρᾶ- 

8ὺ8 Ραηαϊοηϊα 8 68. 4 Α ΟΟΡΒἰΒορμοηῖίο Ῥοϑδηϊθηϑὶ, αυἱϊ ἀρυὰ Ὠθοιηο8- 

(βϑῆθδο δοίδιϊβ ογδίογοθ ἤϑιιὰ γᾶγο σοιητθιηογαίγ, Ὠἰς υἱίχυθ αἰδίϊησ αοηἋ05 

680; ὨδΙῺ ἰ1|1ὁὸ |{|8 ΗδΔΓΡαἸ θα ἰθιάροτο οἰϊδυηία πη ἰῃ ΓΟΡΌΒ] δ ὙΟΡΓΒΑΌΘΙΌΓ 
(Ὀἰϑτοἢ. 1, 45). Αἱ δὰ τηδίόγθι ἱΠΠ]τὰ ΟΡ ἰϑορῃοηίθιῃ Ῥαθϑηΐθηβομη, οὐΐα8 

τηθηςΐο δὲ δρυὰ Ιβδοῦμ Υ, ὅ, σαθιηααθ ταϊποΥ 8 ΔΥΌΤῚ [880 δ ᾿ρτοΡδ- 

Ὀ116 ο8., οο Ρ]ο ἰϑοϊευπιλ Ῥγορίοῦ ἰοιωρογύμα χυϊάθτῃ γϑίομθῖ Γϑίουγο ᾿ἸΟΘΌΪ. 

δ ΔΝΔΡΕΞΣ. 86 Οὐδ δηίο ἰγίψίηία υἱγογαὰ ἀοιδαί οηθιη, οὐπὴ ΡΟρΪ8- 

Γ68 Οἰϊδυλί πὶ ὈΓΌΘΙΩ ϑϑιμθ ἰθηθγθηξ, ΒΟΠΟΥβοα 581} 8 ἀθογοίἃ ογϑηΐ 80 

Αἰ ΒΘ βίθυ8, 66 ΠΌΠΟ Οἰΐδηὶ ταίϑ 6886 ὀχ ἶθυ8 ἰὑθοῖ ρορυ]υ8. ΑἸ ον ΗδΓ- 

01] ϑίυάΐθηῃ δον διίίίϑομοβθ ϑίδαίϑγθουῃ!: ὑπὰ ὕτκυηάθηνγοθοῃ Ρ. 308 5644. 

1 ΥΒ. 9---1[3 υὐ ῬτγΟΔΟΙ γαϊίοηθ βυρρίογομι τϊπΐ ὩΟη τηᾶρὶδ οομίσὶ αΌΒΙΩ 

Κυτηδησάϊ οἱ ΚοΟΘΒΪΘΓο. [ἃ ἰδιηθη οογίθτη ὁβί, ααυοὰ ΚοΘλΪΟΡ ἰηάίοανὶ, ϑδι108 

ϑρϑγίδῃῃ Ἰοβϑίοβ τ 8808 δ Αἰμϑηΐηβίθυ8 ροίϊν5886 υἱ ἰρϑὶ χυοαῦο ἰοϑᾶ- 

Εἰοηο τΐ888 80 δάϊυνθγθηί, ἰάααθ Ὁ Αἰ θη θ08 ᾿ἰΘΠΙΘΥ ΘΟΠΟΘΒΒΌΠΙ 6886. 

8 ΑΘΙΙΝΑΙΩΝ 9 Νοτίειῆς)]) Κυιηδηυάϊβ (ΚοΘὨ]ογ), αυοά ϑηλθηαϑνὶ. 
40 δυρρ!ογί. 44 ΤΙΣΔΞΖΟΑΙ. 44 ΕΔΝ. 418 ΔΘΑΠΕΡ. 44. ΙΣΟΘΑΙ. 
45 ΚΥΡΙΛ. 46 ΕΝΔ. 41 ΚΑΟΛΠΕΡ. 48 ΟΡ δος, υοά ἰδιὴ ἀθοΓθ- 

πὰ 68. ἰῃ ρ]οὈἰβοὶίο γί ποὶραὶὶ (ν. 7. 8), τορϑίϑιῦ ἴῃ δάάϊἰδιμθηΐο, οὐβοῦ- 



48] Π...4ᾺᾺ πο Ρ61] ΡοΙοροηηῃθϑίδοὶ δὰ ΑἸοχδηαγὶ Μαρηὶ τοῦθ. 05 

20 [Ἔδοξεν τῆι βολῇ]. χαὶ τῶι δήμωι, ᾿Ερεχϑηΐς ἐπρύτανευεν, 
Κηφισοφῶν Παἰιαν)εὺ[[ς29 ἐγραμμάτευς, ἘΕὐχλ]είδης ἦρχε, Πύ- 
(ϑων 2: ἐκ Κηδῶν ἐπεστάτει᾽ Εὐ[-- τς εἶπε" [ ἐπαινέσαι Ποσῆν 
τὸν] Σάμιον ὅτι ἀνὴρ ἀγαϑός ἐσίτ]ιν περὶ ᾿Αϑηναίος “ καὶ (ἀ)ν(θ) 
ὧν 23 [εὐηργέτηχε τὸν δῆμον, 24 δόναι αὐτῶι τὸν δῆμο)ν δωρει(ὰ)ν 
πεντία)χοσί(α)ῆς δρ(α)χμί(α)ς 26 [ [.......Ὁον ον εν ννννν,, οἱ δὲ 

δ ταμίαι δόντων τὸ ἀργύριον. προςαγαγᾶέν δὲ αὐτὸν ἐς τὸν δῆ- 
μὸν καὶ εὑρέσϑαι πα]ρ(ὰ)26 τὸ δήμο ὅτι (ἄ)ν 21 δύνηται ἀγα(ϑ)όν "28 
τὸ δὲ. βιβλίον | [τ ψηφίσματος παραδόναι 29 αὐτῶι τὸγ γραμμα- 
τέα τῆς βολῆς (αὐὀτίχα 39 μάλα - [[χκαλέσαι δὲ ἐπὶ ξένια Σαμίος 
τὸς ἥχοντας ἐς τὸ πρυτανέον ἐς αὔριον. 

[«νννννννον εἶπε᾽ τὰ μὲν ἄλλα χαϑάϊπερ τῆι βολῆι, 
ἐπ(α)ινέσ(α)ι81 δὲ Ποσῆν τὸν | [Σάμιον καὶ τὸς δξς, ἐπεϊδὴ ἄνδρες 

80 ἀγ)α(ϑ)οί 82 ἐσιν περὶ τὸν δῆμον τὸν ᾿Αϑηναίων, [|{|καὶ κύρια ἕναι 
τὰ ἐψηφισμένα πρότείρον ὑπὸ τὸ δήμο τὸ (᾿Αϑ)ην(α)ων. 88 χαὶ 
ἀναγραίψάτω ὃ γραμματεὺς τὸ ψήφισμα ἐστήλη]ι. λι(ϑ)νηι 84, οἱ 
δὲ ταμίαι 86 παρασχόντων | [τὸ ἀργύριον -- δῦναι δὲ -- Ποϊσῆι 
δωρεὰν τὸν δῆμον χιλίας δρ(α)χμὰς 56 [[..... «0.6 νον γε εενον 
οννονο ἀπὸ δὶὲ τῶν χιλίων δραχμῶν στέφανον ποΐῆσαϊι καὶ 
ἐπιγράψαι τούτωι στεφανὸν αὐΪϊτὸν τὸν δῆμον ἀνδρ(α)γ(αϑ)ίας 31 

85 ἕνεχα καὶ [{[εὐνοίας τῆς ἐς ᾿Αϑηναίος. ἐπαινέσαι 38 δὲ] χαὶ Σα- 
μίος ὅτι ἰἐσὶν ἄνδρες ἀγαίϑ)οὶ 89 [περὶ ᾿Αϑηναίος : ἐὰν δέ τὸ 
δέωνται παρὰ] τὸ δήμο 40, προςάγεν αὐτὸς τὸς πρυταΐνεϊς ἐς τὴν 

τυπὶ οδί, Ὠθαὰ6 806 ἀϊβου!ἰδβ οχροαϊίΐα 6880 τιϊμὶ νἱἀθίυ 80 Ηδγίο 0 

Ρ. 310. 49 ΚΔΛΕΖΑΙ. 40 Ιἄθπἢ νἱάοίαν αυὶϊ ρῥγίυϑ ρῥ] οἰϑοϊ πὶ γορᾶνογδί 

(οί. ἡ. 441ΠΥΘΩΝ. 493 Κηδοὶ ΕτΘοδ μοί ἀἰβ βαηΐ, οἷ. ποί. 8. 988 ΛΝΟ- 
ΩΝ. 84 ϑυρρ!)ονί. 245 [Ιη δος νοῦϑᾷ α υδίχθθ ΔΛ οϑ8. 26 ΡΛ 417 ΛΝ. 
48 ΑΓΑΘΟΟΝ. 249 ϑυρρίον. 80 ΛΥΤΙΚΑΌΎ 814 ΓΠΛΙΝΩ͂ΣΛΙ. 84 ΑΘΘΙ. 
88 ΛΘΗΝΛΙΩΝ. 84 ΛΙΘΙΝΗ͂Ι. 8 Ουδοϑίογοϑ Μίηογνδο Ρο] δα 8 (οἱ τα- 

μίαι τῶν τῆς ϑεοῦ), συογυ ὁχ δογδυίο οἰΐϊδιη (. 1. Αἰΐ, Π, 117 (η. 68). 81. 
4ς, 84. 86 (η. 98) ᾿ρθη886 Ρ]Ο ἰβοίίοταμα ἰηοϊἀοηάἀογαμη ὀγοβδηίαγ, Ἠδτίοὶ 

Ρ. 121. 86 ΔΡΛΧΜΑΞΣ. 87 ΑΝΔΡΛΓΛΘΙΑΞΣ. 88 ϑυρρ!οιμηθηίβ ΚοΘἢ- 
Ἰογὶ τοϊπυΐ, ργδοίθγχυδιῃ χαρὰ τὸ ἐπιγράψαι βογίρδὶ ἐπαινέσαι, οἱ δηίθα, υἱ 
ὨΌΠΏΙΘΓῸΒ 1 ΓΑΓΌτη οοηϑίδγοί, εὐνοίας ῬΓῸ φιλίαᾶς. 89 ΑΓΛΘΘΟΙ 4) δοἊο 
βὶς οοηϑίϊαϊἑ ΚΟΘΏΪΟΥ (ργορδηίθ Ἠδγίο!ο Ρ. 176): ὅτι εἰσὶν ἄνδρες ἀγαϑοί. 
ἵνα δὲ οὕρωνται χαὶ ἄλλο ἀγαϑὸν παρὰ] τοῦ δήμου Α αυοὸ ἀϊδοοάθῃάυπμι ἰυ- 
ἀϊοανὶ οὑπὶ αὐΐα οἰΐδια ν. 48 δαάϊίυγ περὶ ᾿Αϑηναίους, στὰ αυΐὰ ραγίίσυϊα 
ἵνα ἃ δοϊ]οιηηἱ Ὠυϊὰ8 αυϊάθπι δοίϑίίϊβ ἅ8ὰ 8] θη οϑί (Βυγϑίδη Βουγίομίθ ἀδὺ 

Καὶ. Ακδάρθιηϊθο σὰ Μύηομθη 4819 ρ. 448 844ᾳ.). Αοοράϊί χυοά ἰηβηϊναβ 
προςάγειν (Π0η προςζαγαγεῖν) ΔρίΐΟΓ οδ8[ τηθ80 ᾿θΟίοηΐ ᾳυδηλ ΚΟΘΒΙΘΓΪΔΏ86. 



96 ῬΔΓΒ ῥγΐου. [48-- 

πρώτην 4' ἐχχλησίαν μετὰ τὰ ἱερ]ά " προς(α)γαγᾶν 42 δὲ χ(αὶϊ 45 τὲς 
ὑὲς τὸς Ποσέο | τὸς πρυτάνες ἐς τὲν βολὴν ἐς τὴν πρώτ]ην 
ἕδραν. χαλέσί(α)ι 46 δὲ καί - -- τῆλ. ὐνν νον ον σον ον νον ον νον 
ἐονννν ] καὶ Σαμίων τὸς ἐπίιδημῦντας 4ὅ-- -- - τ -] 

44 Ργοχίηδ αὐυδοαὰθ οοηίίο ροδβίχυδιῃ ϑβϑϑιὶ δἰ χαίϊά ἃ ρΡορΌ]ο ροίϊνοτγίηϊ 

ΒὶἰΠοδίαγ, 44 ΠΡΟΣΛΓΑΓΈΝ. 48 ΚΛΙ. 44. ΚΑΛΕΣΔΙ. 45 ϑὺρ- 

Ὀἰϑνὶ. 

49 ΤΑ] Ιϑυιηογὶβ Ρϑηίθ] οὶ ἰγϑοίδ ἴῃ ἰΓ68 ρᾶγίθϑ, δχ αυϊ- 
Ὀυ8 ΟΠ ὉΠδ1 ἰδ ΡΌ] οἱ ἰυΓ]8 ἰθοϊβδϑηΐ Ρ (6 κ18 ΕΡἢ. 914 οἱ 

Ἀδηρᾶδό Απηΐ. Η6]]. 495, οἴηηθβ οοῃίυῃχὶ οἱ οαἀΐαϊί ἃ. Ουγίϊα5 

Βογηδθ ΙΝ ἡ. ἐθ4. Κοὴοθθον (. 1. Αἰ. 1 8. 

Θεοί. | Ἀμύντο]ρος, Εὐρυπύλο, | [᾿Δργεῦῆο, Λόχρο, ᾿Αλχίμο. 
ὅ [Ἔδοξε)νν τῆι βολῆι᾽ Οἰνηϊς [|{ἐπρυϊτάνευς, Δεξίϑεος ἐγ[ραμ)μά-- 

τουε, Δημοχλῆῇς ἐπείσϊτάτε, Μονιππίδης εἶπε᾽ ᾿Αἰμύντορι καὶ 
10 Εὐρυπύλωι χίαὶ ᾿Αργείων χαὶ Λόχρωι καὶ ᾿Αλχίμωι τοῖς Ἀπη- 

μάντο | παισί!, ἐπειδὴ καϑηιρέϑη | ἢ στήλη [ἐϊπὶ τῶν τριάκοντ] ]α, 
16 ἐν ἧι ἦν αὐτοῖς ἢ προξενία, ἀναγράφίαι) τὴν στήλην || τὸγ γραμ- 

μαίϊτέα τῆς βολῆς τέλεσι τοῖς Εὐρυπύλο καἰλέσαι δὲ καὶ ἐπὶ 
ξένια Εὐρύπυλον ἐς τὸ πρυτανεῖο᾽ν ἐς αὔριον. 

Τιία] 8 ὀχϑγαίυ8 στοιχηδόν (ργϑοῖθυ Υ. 41 4ἱ τηδίογοβ ᾿ἐ 688 δ), 11}-- 
[ΟΥΔΥΌΙΩ ἰουτὴδ νοϊρασὶ. Ρχγοχίτηΐἱβ ροβδὲ Ευοϊἀθπθ δημΐ8 ἱποίϑαμη οχ δγβ- 
ΓὩΘηΐ0 Δρρδῦθί. 4 Ἰμαβίοβ 6886 ὁΧ ἃ. 1. ΑΙ. 1 4, οοἰϊοαὶς ΚοΟΘὮΪΘΡ; ἱΠΠ16 

ΘΒ ἰμίου 88 πλ0]108 ΠοΟηλΐη68, 4008 ὁχΧ 68 ἰηϑ0}]ὰ ΟΥ ὉΠ ἀ08 ηομλίηδ ἀθ- 

τλοηϑίγϑηίΐ, Αμύντω]ρ ᾿Απημάντου ΓΘΟΘΩηΒΟίΏΓ. 

ὅ0 Τάρυ]α τπϑγ ΓΒ 8] ] ΒΌΡΓα οἱ ἰηΐγα ἔγδοίδ, 1. 0,38, 8. 
.θ,4ὅ,, ἃ. 0,078, ογυΐὰ Π0]].. Εἀ. ΤῊ. ἨΗδόοτῃο}1]0 Βυ!]οιΐη ἀθ 

ΟΟΡΓΘΒΡ. Ἠο]] ὀπῖψαρ ΠΠ1 (4879) ». 13 544. 

ὅ..««ὐνυνννον [.«ν καὶ ϑιζ)ν καὶ να βὸϊν καὶ τὸν χίρεμάτον τὸν 
τί θῶ. 

γ8. 1--6 Ἰἰογαίαγα 1ϑοοηΐοα δηϊαυδ, το] θα νοϊβαγὶ [οπΐοᾶ θχασγϑίδ 

Ββαηί. Ὀοογοίαμῃ [,δοραἀδοιμοηίΐϊθτω, οὐΐὰ8 806 το] αυΐδο οχϑίδηΐ, ΠΟ το 0 



584] 11. ΑἍἜ ἢπο Ὀ6}}]1} ῬοϊΪοροῃῃοβίδοὶ δὰ ΑἸοχαπαγὶ Μαρηὶΐ τηογίθτῃ. 97 

ἐβασίλευον 
Ἄγις, Παυσανίας 2 
ἔφοροι ἦσαν 

10 Θυιωνίδας 
᾿Δριστογενίδας 
᾿Αρχίστας 
Σολόγας 
Φεδίλας 

16 ἐν Δήλωι [ἤρχ]- 

Ὦδ611 φῬΓοροβίϊαπι ἤιΐ886, 86α δὰ ἰρ888 6] ΟΓΌΠΩ Γγ08 ρου 1556 ΝΗ. ἰηάρ 60]-- 

Ἰοα, αυοὰ ν. 15. 16 ΔΙΟΏΘῺ 618 ᾿ηϑοΥρίαβ οϑύ. Νοαὰθ νουΐ αἰββι η} }}}8 

οϑί οἰ υϑάθτῃ οοὨἰΘοίυγα., μος ἀθογοίο ᾿ϑοθαάδθιημο:ἱοβ Αἰ ΘὨ ΘΏ5:0ὺ8 νἱοίΐα (οἵ, 

οί. 4) τοααϊαΐβ8δο Ὠ6}11}8 ᾿ἰὉγὰ 80 11118 δάθιηί. 1. ΑΡΟ]]ἸἸηἰΒ.; νογρῦμ χαρά 

βρη οδγοί Ὠ6}115 θυ ρ] ομα οἱ ρΘΟΌΔΓΌΤΩ ΒΔΟΡΑΥΌΤῚ ἐας6] Δ γοααϊΐ, ἰηϊ0 

ΡῬογ, Η. 9 ἯΙ υὴᾶ Γθρ68 ἰυθγυηΐ οὐμλ ἃ. 437---426 ἃ. Οἢγ., ἰυπὶ 80 ἃ. 
408 χῦο ΡαυΒΔΏΪΔ5 ἴῃ ὈΘΙΓΙΔΙΩ ΤΟνοΟδίυ8 8406 δὰ 898 αὕὑὸ Αρὶβ τηοτίυυ8 

οβί. Αἰααὶ ὑϑαὰθ δὰ δηηυτω 408 ἃ. ΟἿ. ορδβογογ β᾽ρι ] ογα οαΐαθαιθ 

ΔΏΠΙ ποιηΐηϑ οχίδηΐ δρυὰ Χοῃορμομίθμι Ἦθ]]. 11, 8, 410. 4, 86, ἰηΐον φυο8 

ΠΘΙΏΟ 6ΟΧ Πὲβ αυΐϊπαυθ (Υ. 10---ἰ4) οδί, Ἀοδβίδηϊ δηηὶ 402----398 ἃ. Οἢγ. Ουοά 

δὶ νϑσὰ βιιηΐ, 4υ860 ἨοΙηΟ] 88 Ὧ6 ἀγρυμπηθηίο ἀθογοίϊ βίϑίυϊ,, Δ η}8 403 το]}- 

4υ}8 ῥΓΔΟίθγ θη 08 68. 

ὅ1 Ἐγαρηιθηθατη τηϑυτηοτβ ΡΘη ΘΙ ]1οἱ ἃ {ὙἹθὺ5 ρᾶυθθυβ ταμι- 
Ιὰτ, ἱμυθηίατῃ ἴῃ ἃΔΓο0. Ἐαά. Ἀδηραρέ Απί. Η6]]. 038. ῬΗίακίδ 
ἘΡἢ. 1973. Ἐχ 5800 Ὑοιβοπίαιθ ἀρόοργᾶρῃο Κοϑῆ]ον (ἃ. 1. Αὐ. 1 
θ6. (Ε΄. αυ8ὸ ἀ6 {{ππ|ο Θχροϑβαϊ Κοθἢ]οΡ Ηθγηδθ Υ Ρ. 1 5846. 

--------- οι. 
[Συμ]μαχία Βοιω[τῶν καὶ ᾿Αϑηναίων ἐς τὸν ἀεὶ] 
χρόνον᾽ 

Τία]8 οχαγαίαβ στοιχηδὸν 1{{ἰΟΓαίαγα ΙΟὨΐοα νΟΙΘΑΡΙ ; 'νθυβαῦπλ 8. 8 ΠΠ|6- 
ΤᾺΘ ΓΘΙΙ4υΪ8Β Ρ81}}10 τηδίογοβ. Δὰ ἰοθὰμβ 0]. 986, 84 (8954 ἃ. ΟὨγ.) 80 ΑἰΒ6- 
ὨΙΘηδίθυβ οὐχ ΤὨΘΌΔΩ8 ἰσίθῃ (Χοη. Ηθ6]}. ΠΠ, ὅ, 16. [γ8. ΧΥΙ, 18) ᾶθ6 

γοίογοη δ 6886. ἀοουϊί ΚΟΘΆΪΟΓ. Βοθοίογυμῃ ὨοΙηΐοθ ἰοθᾶυβ ἢϊ, φυΐα ΓΘΟΙχαδ6 

Βοσοίίΐδο οἰνίίαίθ58 ἰὰτὰ 800 ΤὨΘΡΔΠΟΡΌΙΔ ἱρουῖο ογαηΐ, ααϊρθὰβ Απῃίδ]οἰ 89 

Ῥδ8οθ δυίοῃοιηῖδ γοαάϊία οί. Εοάθιῃ θοροῦ Αἰ Θηΐθἢ865 οἰἶδη ΟΌΠὶ [ΟΟΓΙ8 

Ορυμ 8 ἰοοάυ 8 ἰδοοσγυαηΐ, ουΐὰ8 ἰίθπη ἰδθυ]8δ6 ἰγδριηθηΐαπη οχϑίδι α. 1. Αἰ. 
Η 17. Κ. 

Ὀεδίθη ὈΘΥΘΘΙ, 5.110 29. ν 



08 ῬΑΥΒ ὉΓΙΟΡ. [51-- 

5 [Ἐν τῆις ἴηι ἐπὶ πολέμωι ἐπ᾽ ᾿Αϑηναίος ἢ [|[κατὰ] γῆν ἢ κατίὰ 
ϑάλατταν, βοηϑὲν Βοιωτὶὸς {πἰαντὶ σϑένει καϑότι ἂν ἐπαγγέλ- 
λιωσιν)] ᾿Αϑηναῖοίκ χατὰ τὸ δυνατόν χαὶ ἐάν τις ἴηι ἐπὶ [πολέ- 
μωι ἐπὶ Βοιωτὸς ἢ κατὰ γῆν ἢ] χίαϊτὰ [ϑάλατταν, βοηϑὲν ᾿Αϑή- 

ὕ Ἐτγαριηθηΐαχῃη ἰδθυ]δθ ἰηνθηίαπη ΑἰμϑηΐβΒβ.Ό Εα. ΚΟΘὮΪΟΡ 
ΜΙ ΒΘ] υησθη 408 Δγομδο]ορ  ϑοῆῦθη [πϑιϊυ8 ἰῃ Αἰμθη 11 (877) 
Ρ. 312. 

[----τ-- τ- - - - - - - χατὰ] τὸ [δυνατόν ὅτι δ᾽ ἂν δοκῆι ἄμεινον 
ἕναι τοῖν πολέοιν χοινῆϊ βολευομέναιν, τοῦτ) χύριον εἶναι. 

δ[ὀἸμόσαίι [ δὲ ᾿Αϑηναίων μὲν τ)οὺς στρατηγοίὺὸς καὶ τὴν βολὴν καὶ 
τοὺς ἱππέας, ἘΠ ρετριέων δὲ τ[οὺϊς στρατηγὸς καὶ τὴν βολὴν καὶ 
τοὺς ἱπ]πέϊας χαὶ τὰς ἄλλας] ἀρχάς ὑπάρχεν (δὲ!.. .Ἰσί 1... 

ν᾽ ὀμνύναι δὲ τὸν [νόμ[ιμίοϊν ὄρχον ἑχατέρο)ος τὸν 
10 παρὰ σφίσιν αὐποίίς. ἑλέσϑαι δὲ πριέσβες αὐτίκα μάλα] τὴν 

βιουλὴν δέχα ἄνδρ]α)ς 2, πέντε μὲν ἐχ τῆς βοίυλῆς, πέντε δὲ ἐξ 
ἰδιιωτῶν, οἵτινες ἀποίλήψοίνται τοὺς ὄρχος πα]ρ(ὰ) 8 Ἐρετίρ)ιέωϊν 

---ο]} 

ψιι(ὑϑγᾶθ Ιοπίσαθ συ βαγοβ ἀϊβροδίίβθ στοιχηδὸν (ηἶδὶ αυοὰ ν. ὅ ΡΙΕ ἀυδᾶ- 

Γυγ τηοάο ᾿ἰογαγαμη ϑραίίυμη ἰΘηθη(). ἘΒ6}}} σον! πίδοὶ ἰοταρογθα85 γί θυϊ, 

Κ., 00 διχυμηθηίο 808, ααοὰ ἀθ ἰοθάθγο Νθβίηἷΐοο διοῃοηῖθ ἴδοίο (ἢ. 68) 

ΘΟΒ ΓΘ Ὠοῃ ἰἰοθαί ῬγΟρΡίΘΥ θὲ αυδ6 Υβϑ. 1--8 ἀθ οοπάϊοίοηἑ θα ΘΟὨΒΘΏ88 

αἰγίαβαυθ οἰγν δ ι18 πλυϊδη 8 ργαθοὶρί πηίυγ; δά γΘΟθη ΠΟΥ ὙΘΓῸ ἰθροΟΓα ἀθ- 

βορῃηάδοηδυμη ὨΟῺ 6886 ὈΓΟΡΙΘΥ 80ΓΙΡΙΌΓΔΘ ταίΐοηθθ. Εὐθοθθῇβοβ 610 Οογίῃ-- 

(ΐδοο 80 ΘΟΓΌΠῚ ΡΔΡΕ ΡῈ 8ἰο 1880, αυὶ .δοραἀδθειηοηίογυμῃ ἀοτηϊηδίί μοι ουϑῦ- 

ἴογο οσοῃδυθηίυν, οχ Ὠϊοάοσο ΧΙΥ͂, 838 60]]. Χοη. ΗΘ]}. ἡ, 8, 17 σοῃϑίδγο. 

Οὕδ0 δἀιηοάυτμῃ ῥτγΟΡΔΟΌΪ ἰοΓ ἀϊθρυϊαία βυηΐξ, οἱδὶ τΐγυπι οδϑὲ ἰῃ {10 ἴδ 
δηςαυο ἰγοαυθηΐοῦ ΟΥ ργοὸ Θ βου δὶ ; ἢϑη) ργδοίοῦ υ, 4 οἱ 9 υδὶ ἱρϑυ Υ ἰη 

ἰαρίἀθ ὀχϑίδί, σορὶ υγίθυϑ ἰοοὶβ οχ ᾿Ππἰογαγατη ἀδρογάϊ δα) ὨυΘΡΟ Δρρᾶ- 
τοῦ ἀἰρῃίῃοησυτῃ ἴυ 886. 4 ΔΛ. 4 ΛΕ. 8 ΡΛ. 

ὕϑ [ῃ ϑοοϊθϑία ἀϊγαία Μητρὸς τοῦ ϑεοῦ τηογἀΐθπ) Ὑογϑὰβ ἃ 
νίοο Ζήγὶ (Εγγίμγαθ). Εαὰ. [6085 Ἀουὰθ ἅγοβ. ΧΙΠ (856) 
Ρ. 8 πη, 11. Αϑ'θ τΐϊηθαγο 39. 



54] 1. Α ἢπο Ρ6]1]} Ρο]οροπηθδβίδοίὶ δά Αἰοχδηάγὶ Μαρῃΐ τηογίοιῃ. 909ῳ 

[Ἔδοξεν] τῆ) βολῆ) καὶ τῶι | [δήμωι ΚἸόνωνα 1 ἀναγράψαι 
δ [εὐεργέτην ᾿Ερυϑραίων | [καὶ π]ρόξενον, καὶ προε[[δρίζην αὐτῶι 
ἕναι ἐν ᾿Ερυ[ϑρ]ῆισιν καὶ ἀτέλειαν | [π]ἰάντων χρημάτων καὶ 

το[ἐϊαγωγῆς καὶ ἐξαγωγῆς | [κ]αὶ πολέμο καὶ εἰρήνης " {κα]ὶ ᾿Ερυ- 
ϑραῖον εἶναι, | [ἢν]2 βούληται" εἶναι δὲ | [ταῦ]ϊτα χαὶ αὐτῶι χαὶ 

15 ἐχ[γόνοι)ς᾽ ποιήσασϑαι δὲ | [αὐτοῦ εἰϊκόνα χαλχῆν || [ἐπίχρυσον] 
χαὶ στῆσαι | [Ὁ ἂν δόξη:}38 Κόνωνι... .[- - - τ χαὶ--τ τ] τ ῖς-- 

Τιίυ) 8 βουϊρίυβ στοιχηδὸν ἢ {6 γῖ8 νο]ραγίθυϑ. 4 ἀοῃοῃ Αἰδβθηϊθη818 
ΦΌΙ. ἃ. 894 8. ἢν. δρυὰ (ηϊάυτῃ νἱοὶβ86ί, ἰηίου 8188 Οὐᾶθοδβ Αϑίϑο οἰνί(8- 

405 8 [,δοΘαδοΙΏ 0} 1185 δὰ θὰπὶ ἀοίοοθγυηί ΕγΥγαοὶ (Ὀἱοά. ΧΙΥ͂, 84). Αἀ ουπὰ 
ἄος ἀθογθίυη 500 ἰυγο τοί! [6 088; Ὠδηααθ βογίρίυγαθ γαίο (ΓΙ 8. ὁ 

ΏΌτΟ οὐ) Π}Πῷ δοῖϑδ!ἑς σοηυθῃϊί. 4 [ἄν] [6088:; οτηθηάδνί. 8 ϑυρρίονὶ Ηθγ- 

4280 ΧΥ͂Ι ῥ. 496; [δημοσίᾳ] [,6088. 

4 Τάαρυ]ὰ τδγηλογ8 Ρϑηΐθ] οὶ ουμ ΔΠΔΟΙΥΡΒΟ ἱηνθηΐα ἴῃ 
ἀμθαίγο Βδοοηῆὶ. Ἐαὰ. Κυμηδηυαϊβ ΡἈΙ]ϊδί. ΕΥ̓͂ Ρ. ὅ43. ΚΟοΘΪΘΓ 
Ἐογηδο ΠΠ Ρ. 4157. 6. 1. Α΄. Π 8. Εἴ, φυᾶθ ἀὁ {{{0]0 αἀΐδρυ- 
ἑαυ ἸΙά6 πὶ ΜΕ ΘΙ ρθη 468 ἃγοθδ80]. [πϑ0}Π{|8 ἴῃ Αἰμϑη 1 (1876) 
Ῥ. ἐ 544. 

Ἔπ᾽ Εὐβολίδο ἄρχοντος:, ἐπὶ τῆς [Πανδιο]νίδος ἔχτης 
πρυτανευόσης,  ἥι Πλάτων Νιχοχάρος Φλυεὺϊΐς ἐγρα]]- 
ῳμάτευε. 

δ᾽ Ἔδοξεν τῆι βολῆι, Κινησίας 2 εἶπε πίερὲ ὧν ᾿Αν]δροσϑένης λέ- 
γει, ἐπαινέσαι Διοϊύσιον τὸν Σιχελίας ἄρχίομτα]βδ καὶ Λεπτί- 
γὴν [τὸν ἀδελφὸν τὸν Διονυ]{ίο καὶ]! [θ]εαρίδην τὸν ἀδελφὸν] τὸν 
Διονυσίίο καὶ Πολύξενον ὁ τὸν χηδεστὴν τὸν Διονυσίο-------τ--τ--- ] 

{{ιϑγὰθ [ορΐοϑθ νοϊϑγοβ αἰβροβίίδο στοιχηδὸν ῬΓΔΟΙΘΥ ΥΘΓΒ08 1---ἴ τηᾶἃ- 

ἐοτγῖθυ8 ἰ{ἰοτὶ8 οχδσαίοϑ. 4 ΟἹ. 96, 8 (3948 ἃ. (ΒΓγ.); βοχίϑ ρυγίδῃϊδ ἰῇ τ ΘΏβθ 1 

Ἰδυυδτγίθ δὺΐ ἘΘΟγυδγίυη δηηὶ 398 ἱποίάἀϊί. Οὐυδγο οὔτ ἰοραίίοηθ δὰ Ὠὶο- 

ὨγδίΌΠΩ τοΐ888, οὐΐυ5 [γϑίδ8 ΧΙΧ, 19 τηϑη!οηθηλ δοὶϊί, ἢοΟ ρ]ΘὈἰβοϊϊ τὰ οοἢ- 

ἐπηοίαμι 6886 ΓΘ ΠοσαΥΪ ΚΟΘὮΪΘΥ Ὠδὴ ἴθ ΟΟΠΟηθΙΩ, 4ἱ ᾿Ἰορα(ίοη 5. {1.8 

δυοσίοῦ ογαΐ, ποπάσιῃ Αἰμθηΐϑ (88. 148 Ηπῃηο αἰ γγα ογατ ροδίατῃ η0- 
εἰββίσηυπι 6880 σοῃίθοίϊξ ΚΟΘΏΪΟΡ, δα ἱργο Δ ἢ 0, ῥγδθϑουι τὰ οὐμὰ ἰἃ- 
Ὀσ186 ἰῃ ἰποδίσο Βδοολ ῥγοροβίία Πιογὶς οἱ ἀθογοίυμῃ οἶγοα ἰθβίυπι [,6η860- 

τα ἀΐοα, αυἱ ἱποίἀθδθαί ἰῃ βοχίϑιῃ ρυγίδηΐϊδηλ, ἰδοίατη 511. 8 ῬΡαΌ]]Ο 

δηΐο Ὀἰοηγβίυβ ἀδγμασί ηἰθηβίθυβ ἀσνίοί 8 ρϑθὴ6 ἰοίϑιη ϑ ΟΠ ἶδπὶ ἴῃ ϑθδηιλ ἀκ" 

οἰοποῖη τοάσρογαὶ (Ὀἰοάον. ΧΙΥ, 16). ΚΟΘὮΪΘΓΡ. 4 ϑυρρ!]ονίί Ηοϊη, ἀ6- 

δομβίομίο 8.065 ΠΠ| ῥ. ΥἹΙ, ργοραηΐθ ΚΟΘΏΪΘΓο, αὶ δηΐθα ἀθ Ρμ οχθηο ροδίᾷ 
- 

- 
. ͵ - ϑ. - - 

: ΣΦ . - - 
““.- 

- 

- 

- 

. 
.Σ - 
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αἰ Βγγδιηίοο οορίίανοταί. δ Ροϊγχϑηὶ οὔτὰ Ὠιοηγδίο ποοοβϑιυἀΐηθ οἷ, Ὠϊο- 

ἄον. ΧΙ], 96, 8: ὁ δ᾽ οὖν Διονύσιος εὐθέως ἔγημε τὴν “Ἑρμοκράτους ϑυγατέρα 
τοῦ χαταπολεμήσαντος ᾿Αϑηναίους, χαὶ τὴν ἀδελφὴν ἔδωχε Πολυξένῳ τῆς Ἑρ-- 
μοχράτους γυναιχὸς ἀδελφῷ. 

Ν 

δ᾽ ΑοἸυμηηᾶ ΒΘρυ]οΓα] 15 σου ἃμδαΎΡΒο ἰηγθηΐδ ἰῃ (ογαμηΐοο. 
Ἐαα. Ἐμπυδίγαι 815 Ερῃ. ἢου. 448. (. Θβοβσ Ἀϑνὰθ ἃγοβόο- 
Ἰορίχψυρ ΥἼΠ (4868) ρΡ. 851 54ᾳᾳ. Ε΄. αυγι8 ΑΓΟΙδοΟ]ορ ἴβοῦοῦ Αη- 
ζοῖρον 868 ». 108", ἈΒυβορΪο085 ΒΟ]]οηο 46}}᾽ [π8ῖ. ἄγοῃ, Βοιῃ. 

1808 ». 03 564.84ᾳᾷ. Κυχπδηυαὶδ ᾽᾿πιγρ. ἐπιτύμβ. ὅ40. 

Δεξίλεως Λυσανίο Θορίκιος 
ἐγένετο ἐπὶ Τεισάνδρο 1 ἄρχοντος 
ἀπέϑανε ἐπ’ Εὐβολίδο2 
ἐν Κορίνϑωιϑ τῶν πέντε ἱππέων (. 

[Δλιϊογὰθ νοΐ βδγαϑ. 4 0]. 941, 8 (4148 8. Οἢγ.); Ὀϊοάον. ΧΙΠ, 7, ὍΔΕ 
υοὰ ᾿ἰτὶ Βαρθϑηΐ Πεισάνδρου, Θιμοηάδίαπι 6ϑί ὁχ Ὧος {{{|]0. 49 ΟἹ]. 96, 8 
(8948 ἃ. ΟΒγ.). Ὑἱχάσγῃ ἰριΓ οΧχ ΘρΒΘΟΐ8 ΘρΡΘΘΒῸΒ ὨΘΧΙ]608 ἰη6Γ δασϊῖθ9 

ΤΑ Δ δί. 8 ἴῺ ρυβὴᾶὰ αυδὴ παγγαὰὶ ΧϑηΟρΒοη Η6]}. ΙΥ̓́, 8, 9--48. 
ἡ ΜΘΙΩΟΥΔΌΪ]6 αἰ φαϊὰ ἃ 8 φαίΐϊηααθ οαυϊθυβ ἰῇ ρυμηδ φοϑίσμη 6886 νἱαθ-- 

ἰΓ; Ὡδιὴ ἰῇ ηἰνΘΓΒΌΓΩ ΡΪὰ5 4υδῖὰ αὐΐπαὰθ οαυ 68 ἰὴ 1110 ργοϑὶΐο οϑοὶ 886. 
ἰηάίοδὶ {(ἰὰ]5 ὅ6. 

ὅδ ϑυρϑγίοῦ ῥᾶγβ πῃομυμαθηϊὶ ΒΘΡΌ]ΟΓΑ] 8 Ἰδρ 8 Ἡγηη δε, 
ἱηγϑηΐδ ΡιΌῸΡΘ Θοο] βίη ἁγία Τριάδα 5ορίθη Γ ΟἤΘΙῺὰ ὙΘΓΒ8 ἃ νἱᾶ 
Ρἰγαΐοσα. Βαά. Κυιηδηυαὶβ Παλιγγενεσία 7. Μαρτ. 1870. ΚορΙ- 
[6 Μομδιβθθγοηΐθ ἄοθν Καὶ. ΑΚκδαθιὶθ σὰ Βου] 1870 ρΡ. 372 
846ᾳᾷ. Βαγοῖ Βυ]]ο η ἀθ6 ]1᾽66016 ἔγδηςφαίδβα αἀ᾽ Αἰῃὸπμθβ 1 ρ. 917. 
Κυμηδηυα 8 ̓᾿Επιγρ. ἐπιτύμβιοι 48. 

Οἴδε ἱππέης! ἀπέϑανον ἐν Κορίνϑωι " 2 Μελησίας Ὀνητορίδης Λύ- 
φύλαρχος ᾿Αντιφάνης Θεάγγελος Φάνης Δη- 

{ιογαίαγα νοϊραῦὶδβ. 1 Ἐογρβηᾶ δηξαυθ Αἰξοδ, ΓΟΒΡΟΠάΘ 5 116 ϑοουΡδήθ. 

ΓΘ χυΐβ φὰ8Δ0 ργοάυοίθπι νοοϑ]θλ μδῦθηϊ (ἱππέως. ἱππέά, ἱππέας); ἰηἀθ 008- 

ἰτδοίΐοηθ πϑίυμῃ ἱππῆς. Οἵ. αὐδθ οχροϑυΐ Ἠθγίωδο ΧΥ͂Ι Ρ. 6871 8156 . 8 Ευ- 

Βυ!ϊὰθ ἀγομβοηίθ (0]. 96, 8. 3948 ἃ. (6ἢγ.). [ἢ 68 ἰβιΓ ρυβηθ ῥγδοίοῦ ρἢγ-. 

ΙΔΡοῆυ) ἀθοθῖὴ Θαυϊί68 οροϊἀογαηΐί (οἷ. δ5 4). 



δ7] Π1..ΑΧᾺ. ἢηθ Β611]} Ρο]οροηηθβίδοὶ δὰ Αἰθχάπαγίὶ Μαρπὶ ᾿ηογίϑω. 7101 

σίϑεος Πάνδιος Νιχόμαχος " ἐν Κορωνείαιϑ 
μοχλέης Δεξίλεως ἔνδηλος Νεοχλείδης. 

8 Ηυο ἈΠΌΠΩ ΝοοοΙἀἰ8 ποιηθη γοίογοηυπὶ ὁ8ὲ. Ρϑῦβ. 1, 39, 41 χεῖνται 

δὲ χαὶ οἱ περὶ Κόρινθον πεσόντες, 51 τηοᾶάο δοσυγαία Ἰοουΐαβ 6δῖ, ποὴ νἱἀθίαῦ 
ἀθ ΒοΟ τηοηυπμηθηΐο, συοα 5015 οαυϊθυ8 ροϑί(αμα δϑί, ἱπίθ] σθηἀπ 5 6886. 

7] Ταρυ]ὰ την οΓ5 Ηγιηθί ϊ, ααοπάδιῃ ἴῃ τηοηδϑίθγίο ἃ}1-- 

400 τηοηΐ5 Ηγμημλθί, πὰς ΑἰμθηΐϊβΒ. Ἑαά. ὃχ Ἑουγιηοηί 5οηθαά 8 

ΒοΟΘΟΚᾺ (Ὁ. 1. α. 86, ὁΧ 800 Δροσγᾶρμο ΚοΟΘΙΪΟΣ Ηθγηδθ ΥΠ} ρ. 159. 
α. 1. Αι. ||. 

[Ἔδοϊξεν τῆι [βιολῇι καὶ τῶι δήμωι ᾿Ακαμαντὶς [ἐϊπρυτάνευε, 
5[Ὀνάσιππος ἐγραμμάτευεν, .[... «([ῦδης 1 ἐπεστάτει: Λέωϊν εἰ {{πε᾿ 

τοῖςς Φασηλίταις τὸ ψίηφ)σμα ἀνα)γράψαι, ὅτι ἂμ μὲν] ᾿Αϑ[η- 
νησι σ]υίμβό]λ(α)ιον γένηται [ [πρὸς Φ]ασ(ηλιτ[ὧϊν 2 τινα, ᾿Αϑή- 

10[νησι τὰς δ)ίκας γίγνεσθαι πίαρ) [ἃ ὃ τῶι πο]λεμάρχωι, καϑάπερ 
ΧΙΊοις 4, χαὶ] (ἄλλοϑι μηδὲ (ὡμδ᾽ τῶ![ν δὲ ἄλλων] ἀπὸ ξυμ- 
βόλων κατ[[ἃ τὰς Χίων ὅ ξ)υμβολὰς πρὸς Φα σηλίτας] (τὰ)ς 5 (δ)ίκας 

15 ἔνία]ι, τὰς [| [δὲ ἐχκλήτ]ο[ς]17 ἀφελέν. ἐ(ὰν)8 δὲ τὧν ἀλλαχο]ῦ 9 
ἄξρχίωϊν 10 δίέξ[η]τα{1] δίκην κατὰ] Φασηλιτῶν τίνος, |[τούτο δ᾽ 

20 ὀφε]ίλεν 11 χαταδιχασίϑῇι, ἢ μὲν δίχ]η (ἄϊχυριος ἔστω, ἐϊ[ἀν δὲ 

[τ{ογᾶ0 νοϊραγθϑ [οηΐοϑΘ στοιχηδὸν ἀἰϊδροδίίδθ, ἰδρὶ8 δάἀπμηοάυμι ἀοίΓιίυ8. 

δὶ α δυΐ ὃ υποῖβ τοίαπαϊβ οἰγουμμάοαϊΐ, ΔΛ ἰῃ Ἰἰαρίάθ ϑχϑίαί. ΕΓ οχ δγρὺ- 
ζηθηΐίο (οἵ. ποΐ. 4) οἵ οχ ϑουίρίυγαο γαίίοηθ θ80}}0 ροβί ρυβηϑῃι δὰ Οηΐϊάυμῃ 

οοιμηγίβϑϑιῃ (0]. 96, ὃ. 894 ἃ, (ὮΓ.), σοί δηΐθ Απίαϊοίἀδο ρϑοϑῃ (0]. 98, 

4. 887 ἃ. 6ἢγ.) 8600 ϑβογὶρία 9886 ΘΟἸ]θαὶί ΚΟΘΏΪΘΓ. 4 ΦΔΗ͂Σ. 4 ΔΣΙΛΤ 

.Ν. 8 ΠΙΛ, 4. Ῥοβῖ ῥγοθ τ ἤᾶνα]6 Οπἰἀϊαχα ΟΕ ργδοϑίἀΐο [,δοϑά86- 

τηοηϊογαμα οἰθοίο δὰ Αἰμϑῃΐθηβθβ ἰγδηβίογαηϊ (Ὀἱοὰ. ΧΙΥ͂, 84). Τυῶ ξυμβο- 

λαὶ οὐυπὰ οἷἰ8 (ν. 44. 18) ἰΔοίαθ, αυΐϊδυ8 οἰβάθια αἱ οἰΐδηλ ῬῃΔ86) [86 υἱοῆθὴ- 

ἴΓ ρδ0}]Ὸ ροϑί ἰηΐου. 08 οἱ Αἰμθηΐθηβθ8 σοηυθηίί. ὅδ Βυρρ]ονὶ! ϑΔΈΡΡΘ. 
6 ΙΔΛΕ. 1 ιΟ. Κα. ϑυρρ!ον!; ἰηἰο!] ροηἄδο ϑυηΐί [68, αυ80 ἃ ἴογο τοὶ 

Φοϑίδθ Αἰμθηδ8 δυοοδηί (η. 40, 74). ΗΟΒΥΟΙ. ἔχχλητοι δίχαι αἱ ἐπὶ ξένης 
λεγόμεναι, χαὶ οὐκ ἐν τῇ πόλει. Οἵ, ΡΟ]Πὰχ ΥἹΙΠ, δέ. 68. 8 ΕΛΠ. 9 80. 
γενομένων συμβολαίων. Κ. Πιἰ((6Γ6 υ ΒΌΡΘΣΙΟΥ ΡΔΓΒ “ θχϑίδί ἰῃ Ἰαρίἀθ, ἰΐα υἱ 
46 βογίρίυγα οοἰογοχαίῃ 80 ἢυΐυ8 {ἰ{|}|} 80 ΔΡΒοσγθηίθ ἀυδίίβηάατα Ὡοη 8ἰΐ 

(Οἵ. ἢ. δ. 882). 40 Ουϊνίϑ τηδρίϑίγαί8 Αἰ συ. 44 ΙΔΕΝ. ἢος δϑηυη- 
αἰ! 8116 σοῃϑίϊ ΘἀΌχη Οχἰϑιἰμηδνὶ, αυδ ἃ ΚΟΘΏΪΘΓΟ ἰδοίυτῃ ταί, ααὶ 

δἰ. Ἰορί!: Φασηλιτῶν τίινος, | (τοῦτον μὴ τινεν καταδίχας, [ἀλλ᾽ ἡ μὲν δίχ]η 
ἄϊχυρ]ος ἔστω. ϑ86ἀ ρῥγδοίθγαυδῃι χυοὰ ν. 18 Λ ροίϊυ8 αυδηὶ Ν ἔμΐ886 ἱρϑίυβ 
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ἐχβῆν]α)ι δίοχ)ῆι 12 τὰ ἐψη![φισμένα, ὀφἘ[λίέτιο [μυρίας δίρ᾿ιαχμὰς 
ἱερβὰς [τ Ἀϑηναίαι, τὸ δὲ ψήφισμα {τ|Έ{δε] (ἀνιαγρ)αιψ)ά! τω» 

2δ 0 γραμματεὺς ὃ τῆς βολῆς {{[{ἐστήληι λιϑίνηι καὶ καταϑ[έτω ἐν 
πόλει τέλεσι τοῖς τῶ[[ν Φασηλιτῶν). 

Κ. δροφγδρδυ ἱπάϊοαί, νοοῖ καταδίχας οὔπλ Ὀ]ΌΓΑ] 18 ἰθγ δυίίουυβ Ομ 8-- 
808 σΙανὶον οΟἴθηα!ί ἰῇ δ βϑηίθηςδραπι σοηθχίοηθ. 44 ϑυρρ)οιηθηϊ 

Κοθῃ]οτῦὶ γοίϊϊηαὶ, οἰϑί ἐκβῆναι Ῥγο παραβῆναι ἰῃ {{{|10 Αἰτοο ΒυΐαΒ δοίδιίθ 
αυδὶ αι στ τηονϑῖ, θαυ ἱπιθ ρα ἊΣ, 400 ρϑοῖίο ΠΟ ΒΘΙΏΡΟΙ τηϑρίϑίγαίβ, 

αυΐ ἰδΔἰθπ δοουβαίίοηθῃ ϑδοοὶρὶΐ, σομίγα ρ]θ ϊδοί ἢ ἰδοοσο οχί ϑ(ἰηθίαΓ.. 

18 ΛΝΛΙΙΑΥΑ. 

ὅϑ8 1,ρ18 ΑἸΠΘΗ15 ἃ Εδυνϑὶο Ραγϑίοβ αἀδ]αι8, υδ] οχϑίδί ἱπ 
1860 ῬΆΡΙΠΙοΟ (Γομυγε). Ἑαά. οχ Μ.]]ΟΥῚ ρογαρῃο ΒοΟΘΟΚἢ (. 
Ι, 6. 84. (οἵ. Ααα. Ρ. 897). Εχ δοουγδίΐογθ Β. θδγοϑῦ! Θχϑιηρὶο 
Α. ϑβοβδοίος. ΡἈ1]Ὸ]. ΧΥ͂Π ρ. 160. ΚἰγοΒΒοΙ͂ ΑΒΗ. ἀθγ Κρ]. ἀκὰ- 
ἀθιηΐθ τὰ ΒΟ] 186] ρΡ. ὅ99 54ᾳ. ἘΓΟΘΊΠΘΓ [Π5οΡΙΡΟΙ0η5 σγοο- 
4165 ἀὰ πηυδόθ ἀὰ Ιοὐντα Ρ. [98 ἢ. 400. ΚοΘὨΪΟΡ (, 1. Αἴ. 
ΠΠ 88. Οἰηηΐυπη δοουγαί βϑίὴθ οχργοβϑϑὶὶ Εουοαγί θυ ἃγοῃόο]ο- 
δίαυθ ΧΥ͂ΠΙ (4877) Ρ. 899 84ᾳ., ουΐὰᾳ8 ΘΧΘΙΡΙ τ ΒΘΑΌΟΓ. 

ἐν νον «ας 1 ἕνεχα [παραδοῦψαι 2, ἐὰν κα[ὶ τῶ]. δήμωι) δοχ[ῆι. 
καὶ] τὴν εὐεργεσίαν 8. ἀναγράψαι ἐν στίήλει λιϑίνει ἐν [ἀἸκ[[ρ]0- 

0 γ86 Ιοηΐοθθ Ὑορβαγθθ αἰϑροϑίίδο στοιχηδόν. Ἐχ βογίδοηάὲ γαϊοηθ 
(ηυϑαυδὰ ΟΥ̓ ῥγὸ Ο οχϑίαΐ, βθὰ οἵ. Ὡοΐ. 3) Κιγοῃμοίθυβ ΟἹ]. 100 (880 8. 
ΟΒγ.) τϑοθηζογθηι ΟῚ 6886 ἰΔυϊδίη σΟ] ]ορΓ. Ασουγαίίιϑ ἰθηρυβ ἀσῆηΐγο 
σοηδίυβ θ8ὲ Βουοαγίαβ, χυῦπιὶ αὐ ν. 44---48 δβογίρία βιηΐ ἐπεὶ παρήγγειλε 
τοῖς στρατηγοῖς περὶ τῶν νεῶν τοῦ παράπλου δάἀπηοάυμη ῥγΟΡΔΡ ἑοῦ ἰηί 6} 16 56- 
Γοί ἀθ πᾶνΐθυϑ Αηίδ]οϊάδθ, ααΐϊδυ8 18, φαμιπι [8180 ΓΕ ΠΟΥ ἀΐϑρουβο Αἰμοπίθη-- 
868 δὰ ῬΘΓΒΘαΘΘηΔΌΓ 6] συ δθδοί, Αργάπαι ρογνθηΐϊ, (Χοη. Η6]]. Υ, 4, 8ὅ. 46). 
Ουδο ροβία 6886 σοηϑίαί θ80}}0 δῃΐῖθ Αηίδ]οίάδθ ρϑόθίη, ἱ. 6. δηΐθ ἰηἰϊί τω 
Δηηὶ ΟἹ, 98, 3 (887,6 ἃ. Οἢγ.) οἵ. δίθνθγβ 6860}. Ονθομθηδηὰβ νοΐ Εηὰσ 
ἄθ8 Ῥϑῖίορ. Κυίθρθθ δὶ8 ΖΓ βοΒ]δοῦ, Ὀοὶ Μαη(ηθία ῥ. 881. Τα ἰρίίαγ, 
ΤΗηθοάοίο δρομοηΐίθ, 86. ἀθογοία 6586 νἱ θη Γ; ἤδθαὰθ Θθηΐῃ νἱάδθο, οὺῦ 
Βουσατγίῃ8 δὺυΐ Τμθοάοί! δὰΐ Μυβιο 8 δηηο (0]. 98, 8. 8865 ἃ. 6γ.) εἰ-- 
ἰα]ατα δϑου δθηάστῃ ἀΐχοῦῖ. 4 [εὐεργεσίας ἘΓΟΘΏ ΘΓ, [ἀγγελίας Εουοδτγι; 8βθἃ 
χαῦσπὶ Ὠἰο πἰΒὶ] ηἰδβὶ ας ἴῃ Ἰαρίἀθ δρῃουθεῖί, ϑυρριθιηθηίατ ηἰπιὶθ ἱποογί τ 
88. 9 ϑυρρὶθονί Ἐουοαγί, δρί ββίπηθ δὰ βϑηἰθηίίϑτη, βθὰ ἀἱρῃίμοηρυβ τὸ 
Ο Ργοάποῖα ργδθίθγθα Ὠυϑαῦδϑη, Θχϑίϑί. 8 Ῥρίοτο ρ] Ὀἰβοϊίο (ν. 1---5) ὈὉΓ86- 
τηϊ. τ ῬΘΟυἾδΔ6 οἱ εὐεργεσία ἀθογοία ΘΓΔηΐ, δἰ δα θρΒ8)ΐ γορϑίίομα (νυ. 8 844.} 
δαάϊίαν προξενία. 
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ὅ πόλει. χίαλέϊσαι δὲ αὐτὸν ἐπὶ ξένα εἰς τὸ πρυτανεῖον εἰς 
αὔριον. | 

Κέφαλος εἶπε᾽ τὰ μὲν ἄλλα χαϑάπερ [τ]]ῆι βουλεῖ, ἀνα-- 
γράψαι δὲ Φανόχριτοψν) ] τὸν Παριανὸν ὅ πρόξενον καὶ εὐεργέ]την 
10 αὐτὸν χαὶ τὸς ἐχγόνος ἐν στήϊλε! ] λιϑίνει, καὶ στῆσαι ἐν ἀχρο- 

πόλε[ι [τῇὸγ γραμματέα τῆς βολῆς, ἐπεὶ πία[ρ]ήγγελε τοῖς στρα- 
τηγοῖς περὶ [τῶν | νεῶν τὸ παράπλο, χαὶ εἰ οἱ στρα {ηγ0}] ἐπί-- 

1ὅ ϑοντο, ἑάλωσαν ἂν α[ΐ] τρ[ήρε[κ [[| αἱ πολέμιαι ἀντὶ τούτων 
ἔναι [χ]αὶ τὴν προξενίαν χαὶ τὴν εὐεργεσίίζαν. χ]]αὶ χαλέσαι 

αὐτὸν ἐπὶ ξένια εἰς τίὸ π]ἰρυτανεῖον εἰς αὔριον, με(ρ)ίσαι δὲ τὸ 
20 ἀργύριον τὸ εἰρημένον τὸς ἀποδέϊκτας ἐχ τῶν χκαταβαλλομένων 
χρημάτων, ἐπειδὰν τὰ ἐκ τῶν νόμων μερ[ίσω] σι]8. 

4 (οἸἸ γίοηϑ,8 (Ὀίηδγοι. 1, 76), βυϊηχηδα 111|ὰ δοίαίθ ἰῃ γορΡΌ 168 διιοίοτι- 

ἰδ (ἰ8 ὨΟΤΩῸ (δίθυθυβ ἢ. 804 8484). ὄὅ Ραγίυμη ὑγ05 ΗοΙ]Θδροηζίδοα (ϑίθρ. ΒΥΖ. 

8. γ.), θα ῥγοσα! Δ ΑὈγάὰο (ν. ΒΌρΓα) ϑἰ[8ΔΊ. 6 ΜΕΙΙΣΑΙ. 7.6, Ηδγίοὶ ϑία- 
αἰ δου δἰίίϑομϑθϑ ϑίβαίϑγοομῃί πὰ Ὀγκυπ θη θθὴ ὑ. 484, φαΐ ργονοοδί δὰ 

οι. ΧΧΙΨ, 96. 97 ἔστιν ὑμῖν χύριος νόμος, --- τοὺς ἔχοντας τά θ᾽ ἱερὰ καὶ τὰ ὅσια 
χρήματα καταβάλλειν εἰς τὸ βουλευτήριον. - - διὰ τοίνυν τοῦ νόμου τούτου διοιχεῖ- 
ται τὰ κοινά" τὰ γὰρ εἰς τὰς ἐκχλησίας καὶ τὰς ϑυσίας χαὶ τὴν βουλὴν χαὶ τοὺς 
ἱππέας καὶ τἄλλα χρήματ᾽ ἀναλισχόμεν᾽ οὗτός ἐσϑ᾽ ὁ νόμος ὁ ποιῶν προςευπο- 
ρεῖσϑαι. οὐ γὰρ ὄντων ἱχανῶν τῶν ἐκ τῶν τελῶν χρημάτων τῇ διοιχήσει, τὰ 
προςκαταβλήματ᾽ ὀνομαζόμενα διὰ τὸν τοῦ νόμου τούτου φόβον καταβάλλε- 
ται, Εἰ τὰ χαταβαλλόμενα χρήματα 5ΐπθ6 ἀθθίο τϑοίθ ϑδάθιῃ 6886 ἰυαϊοαν! ἀθ 
φαθυβ Ὠοιμοϑίβθηρθϑ ἀἰοϊί. 8 “ὙΙΘΙΘὮΡ νογάθῃ Βίου ἀἰ6 Αροἀοκίθη 8η- 

ΒΟ 6500, αἀΐο ΖΔΗ]υθηΣ, πδορ ἀθ οὐον ΓΤ ἄθη Εδ)1, ἀ888 8316 ἀϊΐθ 
αοϑοίζιίου ὈΘΝ Ἢ χίθη ΒυΙΏΙΏΘη δυΐογδυσ ὨΔΌΘΩ, ἐχ τῶν 

χαταβαλλομένων χρημάτων Ζὰ ΖΔ ] 6 η΄ Ηδτίο]. Αἰχαὶΐ Ὠθαὰθ "πὰ »1γ θη 
Ε4]1α ἴῃ Ῥδγ συ] ἰθιηροταὶ! ἐπειδὰν ἰηθ8,, πθαὰθ μερίζειν “σοηϑυϊηθγ ὁ Οϑί. 
ἴτγ0 ὈΓΪμλυ τ Θχ 1118 ρου 8 (ἐκ τῶν χαταβ. χρ.) 68 486 ὁχ ᾿ΘρΙ 5 50]- 

νοηῃᾶδ βἰηΐ δγοϑϑγο ἰυρϑηΐαν, ἰυθμη ἀθησμα οὐ ἢδ6ο Ὠυμηθγαίδ ϑἰηΐ, ὈΓ86- 

τηϊατῃ ῬΒδηοοῦὶο ΘΟ ΟΘΒΒΌΙΩ. 

89 Ἐγδριηοηίδ σαδίίιογ ἰἀθ}86 ἸΔρ᾽α 15 Ῥοη(θ] οἱ ; ὃ αἱ ἰηνοηίᾶ 

δα τγδαΐοθϑ τῃϑγ 1 0Π8195 ἃγοὶβ Αἰ ϑπάσαῃμ. Εα. Κυμηδηυάΐβ ᾿ϑη- 
γαίου Υ͂ Ρ. ὅ30. α ἰῃ πιι.860 ϑ8οοἰοίδιϊ5. Δγομδϑοϊορίοδθ οχϑοῦ ρὲ 

ΚΟΘὮΪΘΡ οὖ οτηῃΐδ οοῃἰποΐὰ θα. ΜΗ ΘΙ σθη 4165 ΡΟ ΒΟ] 56 ΘῈ 
Ιηϑυ 15 ἴῃ Αἴμοη 11 (877) Ρ. 188 58ᾳ4ᾳ. - Εχ δἱΐθγο οἰ βάρ (ἰ{}} 

ΘΧΘΙΏΡ]ΔΓΙῚ βυρογοϑβύ ἰγυδία!] τὰ ἰῇ ἅγοθ ἰηνοηϊαπὴ, αυοά ροϑί Ρἰ{(8-- 

Κίη ΕΡΒ. 4367 οαϊαϊ Κορλογ Ε. 1. Αι. Π 416. Βα τηοᾶο υποὶϑ 
ἱποιυβὶ, σὰ80 ἃ υἱγοαὰθ ΘΧΘΙΏΡ]ΔΡ ΔΟϑαηΐ. 
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αὖὃς 

ταῦτα μεί...... νον ον νει εοννσνον χο]ινῶν λόγων .......«ο 
ον νων τοῖς “Ἕλλησιν μέμνηνίται1.......« οὖς ] καϑάπερ | ΑἈϑη- 

δ ναῖον τὴν ἐξρήνην καὶ τὴν φιλίαν [καὶ τὸς ὄρχος καὶ [τὰς ὅσας 
συνθήχας}! ἃς ὥμοσεν βασιλεὺϊς] καίὶ ̓ Αϑηναῖοι καὶ] | Λακεδαιμό- 
νιοι χαὶ οἷ ἄλλα! “Ελληνες], [ χαὶ ἥκοσιν ἀγαϑὰ ἐπαγγιελλό- 

10 μενοίι τῶ] } δήμωι τῶι ᾿Αϑηναίων χαἰ] ἁπάσηι [τῆι΄ ΕἸ]λλάδι καὶ 
βασιλεῖ, [ἐφηφῆσθαι τῶ[ι) δήμιωι᾽ ἐπαινέσαι μὲν τὸν δῆμον τ]ῶν 
ΧΙ[ὧ]ἱν καὶ τὸς πρέσβες [τὸς ἤἥχοντ)ας, ὑπάρχ [εν δὲ] τὴν ἐρήνην 
χία]! τὸἰς ὄρχος καὶ τὰς | σἰυονϑήχαϊς [τἰὰς νῦν] ὄϊσας], συμμάχος 

16 δὲ ποιψεῖοίϑα): [Χίος ἐπ᾽ ἐλευϊϑε)ρίαι καὶ αὐτον[ομῆα! 2, μὴ πα- 
ραβαίνοίντ]αὴς τῶν (ἐν ταῖς σ[τ(ἥλαις γεγραμμένων [πεϊρὶ τῆς ἐρή- 
νης | μίηδέν, μηδ᾽ ἐάν τις ἄλίλο)ς παραβαίνηι πίειϑομένος κατὰ 

20 τὸ δυίναϊτόν. στῆσαι δὲ στήλην ἐν ἀχροπόλει [πρόσϑεν τὸ ἀγάλ- 
ματος, ἐς δὲ ταύτην ἀν(α]γρ)άφεν ἐάν τις ἴζηιι ἐπ᾿ ᾿Αϑηναίος, 
βοηϑέϊν] (Χ)ίος παντὶ σϑέ[[νε]. κατὰ τὸ δυνατὸν, [καὶ ἐϊάν τις ἴηι 

25 [ἐπ|ὶ Χῆος, βοηϑὲν᾿ Αϑηναίοίς π]αντὶ σϑένει [ κατὰ τ]ὸ δυνατόν. ὁμό- 
σαίι δὶὲ τοῖς [ἤχοσιϊν Χίοις) μὲν τὴμ βολὴν χίαὶ] τὸς [στρατηγὸς 
καὶ τὸς ταϊξιάρχος, ἐγ Χέω]ι διὰ)δ........ ΝΞ {ᾳἘΕ ας ἀρ- 
χάς΄ ἑλέϊσίϑαι δὲ πέντε [ ἄνδρας, οἵτινες πλευίσ.............ὖ0 

80} ...Ὁὐν νιν νον ]Ἰ πόλιν ---τ ας 

[--τ-τ χιρόνο[- --| - τ χαλέσαι δὲ τὴν πρεσβεία]ν τῶν Χίων ἐπὶ 
ξέϊνια ἐς τὸ πρυτανεῖῖον ἐς αὔριον οἷδε ἡιξρέϑησαν πρ)έσβεις" 

85 Κέφαλοίς Κολλίυτεύςβ, ---τ-τς- ᾿Αλωπεχῆϑεν, Αἴσιμοίς 7. .[-- 
--τ, τ-ττ-- Ις Φρεάρριος, Δημοχλείίδης  -----τ- τς οἵδ]ε ἐπρέσβευον 
Χίων Βρύων, Ἀπείλἰλῆς (Ὁ), ----τς χ]ριτος᾽, ᾿Αρχέλας. 

Τια]5 οχαγαίαβ στοιχηδὸν [{{{0γἰ8 ΙοηΐοὶΒ νοϊραγίδυϑ. ὕδίουθηαιθ α, ε, 

ἢ Ὁποῖ8 τοί παϊβ πο] 81, ηἰβδὶ αἰϊυὰ αᾳυἱάὰ δαμοίανί, ἰὴ ἰαρίἀθ ΔΛ ! [1] 68. 
ῬΔΌΠ]οΟ ροϑὺ ρϑοθι Απηίδ᾽οἰάδο (ν. 4----Ἴ. 418. 47), 50 ἤηθηῃ δηηΐ 887 ἃ. (ἢγ., 

Πδᾶθ60 δοίᾷ 6886 νἱαϊΐ ΚΟΘΉΪΟΡ, αυΐ τηοηυἱύ, ῥγορίθγοα εἷς ἰἀθηξθηῃ τυ} 5 

ΟΥΓΌΪΒ ΡΔΟΘΙῺ ΘΟΙΙΘΙΔΟΥΔΥΙ οὗ Ὧἢ6 αυϊσαυδιη οομῖγὰ οδπὶ ἤοργοϊὶ οδυοσίΐ, ὯΘ 

Ιοϑάυβ οὔτ Οὐϊ8 ἰδοίᾳπη γορὶβ ῬΟΥΒΘΓΌ δαΐ 1,δοοαΟΙΩΟὨΪΟΓΌΤΩ Βυϑρίοἰ ΟὨ τ 
τηοΥοΓοί, 4 Ομϊϊ. 4 Ἦος δάάϊίν αὐυἱᾶ ἰῃ ρᾳᾷ606 Απίϑ᾽οϊάθα 8βογὶρίυτῃ 
ογδί τὰς δὲ ἄλλας “Ἑλληνίδας πόλεις χαὶ μιχρὰς καὶ μεγάλας αὐτονόμους ἀφεῖναι. 
Χοη, Ηθ]]. Υ, 1, 814, 8 .᾿Αϑηνᾶς Προμάχου.͵. 4 «ΟΖ. ὅδ᾽ 66Ι. 
δ84. 1 Ιάθπὰ ἰοτγίβϑ8θ, χυΐ δηηο 408 ἃ. ΟἿ. οἰνίιμη οχ Ρίγαθθο ροϑί οου- 
οογάϊατα οἷν] θη γοϑίαϊδιη ἴῃ ὑγθοῃ τοἀσυπίϊ!πιὶ δϑπιλίηἱ ργδοδιϊ (1, γ9188 

ΧΠΙ, 80. 81). 
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60 Ταῦυ!ὰ τρϑγιμουῖβ ΔΙ ὶ υὐγίμημααθ ἰπϑοῦὶρία, ἱπίον ΟἸγπὶ 
Ῥδνϑυϊμδβ ἰπγθηΐα ἃ ΜΙ]δηονυϊοῦ ΤῊ 6558] θη ϑὶ, ΡΓΌΟΧΘΩΟ Αὐϑίγίδοο, 
δίᾳῃθ ὙἹΠαΟθΟΏ δηλ ὑΓδηϑιηΐθθβ. Βαά. 1. Αγηϑίμ, Βοβοβγοίθυην 
ἀοΥ σὰ Κ. Κ. Μύηξ- υπὰ ΑΠΗΚοποδΟϊποίίθ αομδγίροθη Βίδίαθη 
Ὁ. 5. νν. Ὑίου 8456 ρΡ. 40 ῃ. 846. Ε, ΜίΘΒο]ον, Βουομίθ ἀο 

Οὐ(ῥίηρον ὅθδ8. 4. Ἧ. 1847 Ρ. 9 8)ᾷᾳᾷβ. Η. ϑδῦρρο, [πβογίρίϊο- 
205 Μδοθαοῃΐοδθ αυδίϊαον. γιηᾶγίδο 847. ν. 1 ἢ. 3. 

α ἴῃ ἰγοηίθ 

Συνϑῆχκαι πρὸς Ἀμύνταν τὸν ᾿Ερριδαίο(υ). 

Συνϑῆχαι ᾿Αμύνται τῶι ᾿Ερριδαίου | καὶ Χαλχιδεῦσι" συμμάχους 
ὅ εἶναι]2 ἀλλήλοισι κατὰ πάντας ἀνθρώπους || ἔτεα πεντήχοντα. 
[ἐάν τιὶς ἐπ’ ᾿Αμύν ταν ἴηι, ἔστίω ὁμοίως ἐμ π]ολέμωι [καὶ] | ἐπὶ 
Χαλίκχιδέας, καὶ ἐὰν ἐπὶ! Χαλκχιδέϊας | ἴηι, καὶ ἐπ᾿] Ἀμ[ύνταν ἐμ 
πολέμωι ἔστω - --τ- τ τττ-ο- --τ- τ- 

ὃ ἴῃ ἅνθῦϑᾶ ρὰᾶγίθ 

ἐξιαγωγὴ 5 δ᾽ ἔστω καὶ πίσσης χαὶ ξύλων, | [οἰχοδομιστηρίωμ, 
. πάντων, ναυπηγηϊσίλμων δὲ πλὴν ἐλατίνων, ὅτι ἂμ μὴ τὸ | κου- 

μὶἰϑταίατα [οη168. ὲὲ δοίαϊθ 816 δβίδί! ϑαυρρίυϑ: ΑἸγηΐίϑη ΠΟ ρο0- 

[α͵8890 ἀθ ἰοράθυθ οὰπὶ (δ᾽ οἰ θη 8 8 ρβηρθηάο οορίίδγο ηἰβὶ ργίμηο προ! 

ΔΏΠΟ (Ο]. 96, 8. 8948 ἃ. (ἢ Γ.). ΝΑΙ ΔΩΠΟ 398 ΤΟΒΏΟ ὈΟΪΒΌΠΩ 6886 οἱ ροβί- 

4υδι ὮΟΟ Γϑουρονγδϑϑοί, 6] πὶ σὰπὶ ΟἸγΩΙἰΐ8 σΟΓΟΓΘ σοδοίαη 6886 Ὠθαῦθ 

ὈΠαυδΙ οὑτ 65 νἱάοτὶ ἰῃ σγαίίαλ τα ϊῖ88θ.0 Αἱ ἐΠἸὰπὶ Αταγηίϑια, αυἱ Ο]. 
96, 8 γορηδυ ϊβϑοί, ΟΠ η0 ὨΟΏ 6886 ΑΓΡΒΙαδοὶ δ᾽, ΡΒ ΡΡὶ ραίΐγοιῃ, 868 

δἰυτη, ΑΥΟΒοἱδὶ γορίϑ δἰ τὰ (ΑΥ. ΡΟ , Υ, 49, 4844 ἢ 14), ἀοουϊί Α. ἀθ αυΐ- 

-ϑοδιἰα ΒΥ θ 0186 ΡΒ] οϊοβογύτα Βοπηθηϑίυτ Ρ. 4106. Αἰηγηίδιη δυΐσηι ΑΥ̓ΓΉ Ϊ- 

ἀδοὶ {. ΔΏΠΟ 889 ἃ. (ὮΓ. ἀθιηθπὶ ΓΟΘΏΔΓΟ σοορί858θ. Ουθηλ αυομλίηθ8 ἰηἰ(ἰο 
προ Υ σου ΟΠ] οἰἀϑηβίρυβ ἰοθὰυ8 ἴδοϊ880 βίδί δι 8, Π181}} ἱτηροαϊί. [τ 0 
δὶς (οἰ 8 ἱπ θ!!ορίΓαν, ΟΌΥ ραῦοὶβ δηηΐβ ροβέ, ουτὰ Δ ΑΓρϑθο οἱ ΠΙγτὶ 8 οἱ 

Ρογσα!υ ἱπητηϊηογοί, ΟἸγ οσαμλ ρο( δἰ δυχὶ πὶ Ῥᾶγίο Μϑοθαοηΐδο 

οἱβ ἰγαάϊία γράϊηθγο οσοηδίῃβ δ8[. ΕΥΤΟΓΘ Θηΐμὰ Β860, 4080 Ὡοη ἰΐὰ συ ]ο 

ϑηΐθ ἃ 8388 ἃ. ΟἾὮΓ. ἰδοίδ 6886 ροϑϑυηί, δά δοίδίϑιη ἰοῆρθο ρῥυίθγριη γϑίου ΓῸΓ 
ἃ ὈὨοάοτο ΧΙΥ͂, 998 (Οἵ. οἰιπιδάθιῃ ἡδγγαίϊίομθα ΧΥ, 49). Οὕδνθ δηποῦυΠὶ 
889 οἱ 888 ἰοΥἰηὶβ Βα ΐϊα8 {{{1}} οτἰσίηοιῃ οοηϊηθτὶ ἰπαϊΐοο. 4 Αγτῃἰάδοιϑ 

γοσα ΑἸηγηΐίδθ ρῥϑίου οὐ ἰῃ ἐἰαϊο 64, ἴθ ἃ Ὀοχὶρρο ἢ. δ0θ0 οἱ Ὠίοἀοϊο 
ΧΥ͂, 60; δῖ δϑρυὰ μυπο θΘαρραλέου ὁχ ὁ ᾿Αρριδαίου οογγαρίαμπη 6886 Υἱα! 
Ὀληάογί. Ουἱ Αταγηΐδιῃ Μοηοθὶ αὶ Β]ατὼ ρον θομί [υδϑἰϊηυβ Υ11, 4. οἱ Αϑὶϊᾶ- 
Β.8 Υ. Η. ΧΙΙ, 48, ῥγοοῦϊ ἀυδίο οὐπὶ 8]10 Βοιηΐῃθ οορποιηηΐ οοηίυαθταῃί. 

5. 4Φ ϑυρρίονίε ϑαῦρρο; γνογϑασμῃ ὄὅ---8ὃ Βυρρίοιηθηία οἰυδάθῃ δ0ηί. 

8 ΕἸΣΑΓΩΓῊ Ατῃοίῃ οι. ἾΝ ἰθβ6]6ὺ. 



106 ΡΑΓΒ ὈΓίογ. [60---- 

5 νὸν δέηται, τῶι δὲ χοινῶι χαὶ τούτων || εἶνιαὴ)! ἐξαγωγήν, εἰπόν-- 
ταςὅ ᾿Αμύνται πρὶν ἐξάγειν, τελέοντας τὰ τέλεα τὰ γεγραμμένα. 
Ι καὶ τῶν ἄλλων ἐξαγωγὴν δὲ εἶν(αι)ὁ6 καὶ διίαγωγὴν τελέουσιν 

10 τέλεα χαὶ Χαλχιδεῦ σι ἐχγ Μαχεδονίης χαὶ͵ Μαχεδόσιν ἐχ || Χαλ-- 
χιδέων. πρὸς ᾿Αμφιπολίτας, Βοττιϊαίους, ᾿Αχανϑίους μὴ [ποιεῖ]- 
σϑ]αι 8 φιλίην ᾿Αμύνταμ μηδὲ Χαλχιδίέας [ χωρὶς] ἑκατέρους, ἀλλὰ 

1 μετὰ μιᾶϊς γνώμης, ἐὰν ἀμφοτέροις δοχῆι, χοινίῆι σπεῆρσασθαι 
πρὸς ἐκείνους. ὄρχος συμμαϊἰχίας - ̓Εμιμενῶ τῆι συμμαχίαι χατὰ 
τὰ συγχεύμενα Χαλχι[ζδεῦσι [ πρὸς ᾿Α]μύνταν- ----τ τς [---τ-ττ-- 
Χαλίχιδὸςε --- -- τ ̓ 

4 ΔΕΙΕΙΝ Α., ...{ΕΙΝ Ὑ. (ἔχ)ειν 8., φυθτὰ βθαυΐ Ὡο]αϊ, φαΐᾶ οἱ ῥγϑθ- 

ἰθγθα οἰΐϑιὰ ἀδίϊνι5 τῷ χοινῷ ἰῃ δοσυδαίίνυμη τηυίδηάυβ οδί, ᾳ4ι86 ῃλυίδίϊο 

Ῥγορδο  δί6 οατοί. Οθίθγυμ τὸ χοινόν ρϑύροσϑιῃ ἀθ Μδοθαοηΐθῃβ ἰηίογργο- 
ἰδ Α.; 8ϑἰηθ ἀυθῖο Ομδ᾽ οί θη8685 ἰη 6] θα Θηά!. ὅ Ηδθο βϑυῃθϑὶβ πἰ δὶ Ὠδ- 

μού οἤοηβίοηΐβ (οἵ, . Βυγβίδῃ, 5: ΖΒ ον ομθ ἀογ Κρ]. ἀκδάθγ!θ ζὺ Μὕη- 

Οἤθη 4879 ρ. {18). 86 ΔΕΕΙ͂Ν. (τ)ε εἶνί(αι) ὁ. 8. ϑοα καὶ --- δὲ ΔῸ υΐϊθ8 

Ἰοοἱ βοηϊθηςίΐ8 ΠΟῺ 8] θη τ. ἼΈἘΚΓ Α., ᾳυδ6 5ορίυγα οὐ οἰΐδηη 8] }0ὲὶ 

ἰηνθηϊαία (ν. ἰπαϊσθτη), ΠΟ 68. ΟἿ οὕτῃ 8. Θιῃ θη 6118 ἐγ. 8 Γ...ΑΙ. 

ϑυρΡρίου 5. Εἰυϑάθιῃ ϑυηϊ Βυρρίοθιηθηΐδ νουϑυυτη 18---ἴ8. 

61 Ἐγαριηθηΐᾶ ἀπο ἰδθυ]86 Ἰδρ᾽ 415 Ρϑηΐθ οὶ. Ὀοχίγαση () 
ρΡοβί Κυιηδηυάθιῃ ᾿Αϑηναίου Υ Ρῥ. 17! οχ 800 ἂἀροργδρβο δά. Κοϑῃ- 
Ι6Υ Ὁ. 1. ΑΔ. 11 16} (Λαά. ρΡ. 897), 5ἰἰβίγασῃ (α) δαϊαηχὶν ἰάθη 
Ααάα. πον. ρ. 433. 

[«νν ον ἄνδρας, οἵτινες: ἀπολήψονται τῇ 
[ὃς] ὅρίκος π]αρὰ ᾿Αμύϊντο καὶ ᾿Αλεξάνδρο ΧΕ 
[αἱ ἐπιμελήσονταίἽάῪΓἩ τῆς ἀναγραφῆς καὶ] 

-. 

[τῆ]ς στήλης 2, ὅπως ἄϊν τέλος ἔχηι 3 τὰ ἐψὴφ 

[1{{γὰθ Ιοηΐθδθ νοΐβαγθϑ στοιχηδὸν αἰβροβίίδο; ν. 40. 31 τηδίογοβ γϑὶΐ- 

αυὶΐβ ᾿ἰογα8 Βδρθηί. Τίίυ]ο 60 ἢυπο δ]αυδηΐο ΓΟθΏ ΠΟΘ 6886 ἱθρυϊπλ 8 

6χ ΑἸθχϑηᾶρὶ τηθηΐϊοηθ ἰη θα Γ. Νά) ἰ8 δὰ θβϑῖη δοίϑίθιῃ, «ὰδ ἰδ] 

ΓΟΡΆΙΩ ΡΑΡ ΙΟΘΡΒ 6880 ροίοταί, υἱχ τ] {}Ϊ8 δηίθ ραϑίγίϑ Ατηγηίδο οδίΐαμι (Ο]. 

404, 8. 870[69 ἃ. (ὮΓ.) δηηΐβ ρογνυθηοῦῖί (0. ΑΘ], Μακθάοηΐθηῃ νοῦ Κῦὕηϊρ 

ΡΒΙΡΡ Ρ. 320 ποί. 1). 4 ϑυρρίον! ΚΟΘὮ]ΘΙ; 80 ΒΟ ῸΓ ὙΘΥΒΌΘΙΩ 1 

-- ὃ ϑυρρ)θιηθηΐδ τη68 58Π|. 4. ΟΕ:1. 0. τῆς τε ποιήσεως τῆς στήλης καὶ τῆς 
ἀναγραφῆς, υἱ ΔἸ] ρ]Θηΐ 8 οἱ τ] ογὸ ογἀΐηθ βου δἐτυν. 8 ϑυρρ!)ονὶ ; τέλος 

ἔχειν “ρογβοὶ᾽ Ιβοοῦ. ΥἼ1, 35. Ὀϑῦ). 1.011], 46. τελεσϑῶσι ΚοΘΏΪοΥ ; δἱ ῥ᾽ υγα- 
115 σοηΐγα τΟΓΘΙῺ 68. ᾿ 
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δ[ισἱμένα τῶν δήμωι. ἐϊ[π]αινέσαι δίς ᾿Αμύντι 
[αν] καὶ τὸς πρέσβεἰ [τς] τοὺς ἐλθόντας πα 
[0] αὐτὸ Πτολεμαῖον 4 χ]αὶ ̓ Α[ντήνορα χίαὶ. .Κ 
[σωνα᾽ ἐπαινέσαι [[δὲ χ]αὶ τοὺς πρέσβε[ι«] ὃ 
τοὺς πεμφϑέντί[ας ὑπὶὸ τοῦ δήμο εἰς -Μίαχα 

10 εδονίαν περὶ τί[ἥς συϊμ(μ)ηαχίας. δοῦναι δὲ] 
τοῖς πρέσβεσιν τοῖς αἱρεϑεῖσινδ εἰς] 
[ἐφόδια ΔΔ ὃρ[[αχμὰς ἑκάστωι τὸν ταμῇα]- 
ἷν τοῦ δήμο. χί[αἱ καλέσ]αι ἐπὶ ξένια τοὺς] 
[πρέϊσβεις [τοὺς παρ᾽ Ἀμι)ύντο καὶ τοὺς πί8}- 
[μφϑέϊνταίς ὑπὸ τὸ δήμο] ἐπὶ δεῖπνον εἰς 

[αὔρ]ιον. 
-------------------- [{ππαϊρχοι 
---τ-ττ-τττ-ττ--------- σννς, χλῆς ᾿Ερχι(εύς) 
---ττττττςπ-τ-ν-------- [Δημοχ]άρης Παιανι(εύς)8 
--τ-τ-τττττττ--------- [Ὰ μύντα]ς Ἀρριδαίοϑ 
----τ----------------- [᾿Αλέξανδ])ρος ᾿Αμύντο 

α 

4 Π(οῃίθοργίβ θη 6886 Ρίο]οΙ δοῦτῃ Αἰογ δι, 4] ροβϑίθα χοῦ Αἰηγη- 

(86 σογγιρία ἰρϑατῃ ἰηβ.α 118 ροίνιῖ, οἱ ροβίγθιωο ΑἸθχϑηᾶγο οοοΐβο γϑρῃδνίϊ; 

αἵ ηἰτηΐβ γα 6 5 [10 ΠΟΙΏΘΩ ἰπίον Μδοθάοηβ8. ὅ ΗἸ βυπί ἀ6 χυΐϊθ8 6}}- 

δοηαΐβ ν. 4---.-.8 ἀἰοϊαΓ. 6 εἰς] (Μακεδονίαν) | [ἐφόδια ΚοΘΒ]ΟΡ. Αὐ οἵ. ἢ. 8ὅ, 
Ν 1 Αυΐ 8ἰς δυΐ φύλαρχοι ἐπ͵886 τηοηθς ΚοΟΘΏΪΟΓ; {Ππ|4 ργαθϑία!}!}, αυΐᾶ 
ἄυο τηοᾶο Ὠοτηΐπα δἷο βογίρία ἑασθοσαηῖ. δ. ϑυρρίονϊξ Κυπιδπυάίβ. Ὀοιπο- 
ΟἸΔΓ 68 ὨΘιΟΉΪδ5. [. ῬΔΘΏΘ518 ἰῃ ΟΥ̓ οἰ δ8 αυ86 ὨΘοιΟβί ΒΘ Ἶ8 ΠΟΙ ἷῃ6 ΟἷγΓ- 

οὐ ΓᾺΡ δ᾽ χα 8 ΘΟΙΏΠΘΙΔΟΥΔΙῸΣ (ΧΙΥ͂ΠΙΙ, 34, 48. 89. ΠΧ, 80). Μοῦ- 

[08 ο8[ ὈΓΟΥῚ ροβί ΟἹ. 106, 4 (867|6 ἃ. Ὁἢγ.) Α. ϑομδοίοι. Ὀϑι}οϑίμθηθβ υπὰ 

βοίῃρ Ζοίί ΠΠ1, 2 ἡ. 4917. 9 (αἴ. 601. Ἀρρὶ5 ΠΙΙ χὰ 6 ποπλίηδ τηδίου θυ 8 [{{- 

1οΥῚΒ. ἴῃ οἶ88 80ηῖ. ᾿ ᾿ 

62. Ἐτγαριηθηΐα ἀὰο ἰδθυδο 1801415 Ρϑῃίβ οί. α΄. ἰυθη 
δα οοοϊοϑβίϑηη ἁγίας Τριάδος. ὃ ἴῃ ἃγοθ; 64. ΚΟθΆ]οΓ Ἡθγτηδθ Υ͂ 
Ρ. 10. ὕυτυαυθ οοηϊυποίμτῃη οχργοϑϑὶῦ ἰάθιῃ (. 1. Αἴ. 11. 19. 

α 

[--- - -- ᾿Αϑηναΐων καὶ [νῦν χαὶ ἐν τῶι πρό]]σϑεν χρόνίωι ὄντες 

[μεἰϑτὰθ Ιοηΐοϑο συ ϊβδγο8 στοιχηδὸν αἰϑροϑίίδθ. ΒοΘάσγί8β 866 ἰγαρηηθηΐα 

6880, φυοᾶ Ναυδίηϊοο ΔιοΒοηΐθ (0]. 400, 8. 8787 ἃ. Οἢγ.) ΑἰΒοη θη868 ΘΌΠὴ 

ΒγυΖϑηί 5 ἰθοθγυαηΐ, ἱπάϊσανὶέ ΚΟΘὮΏΪου. ΑἋὁ ΒυζΖϑδῃί(ίοϑ ΠΟ ΟΥ̓  ὈΓΪΏΟΒ 
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-- ς.------------  ὁὁὃὁὃὃὁ Ὁ ΡὃΡὃϑὃΘὅ τ τῆ Λ--... - 

διατελ] σιν, ἐψηφίίσϑαι τῶι δήμωι, ἄναι Βυζαίντίος ᾿Αϑηναίων) 
ὅ ! συμμάχος κχίαὶ τῶν ἄλλων συμμάχων 1 τὲν [δὲ συμμαχίαν 
ἔ]|ναι 2 αὐτοῖς καϑ᾽ ἅπερ Χίοις. 8 [ ὀϊμόσα[ζι δὲ αὐτοῖς ὁ τὴν βο- 
λὴϊν] καὶ ἱτὸς στρατηγοὺς καὶ τὸ] ἱπίπάρχος δ. ............ .] 
[τ.8-- τοὦὕνττ- 

ὃ 

[--τ-καλέσαι δὲ τὸς πρέσίβες τῶν Βυζ]ανίτίων ἐπὶ ξένια] ἐς τὸ 
πρυτανεῖον ἐς [αὔρ] μον ᾿ ἀναγ(ρ)άψαι 6 δὲ τὴν σίτήλ] ᾽ν τὸν γραμ- 
ματέα τῆς βοίλγς]. 

δ Οἵδε ηιρέϑησαν πρέσβείς]᾽" 
Ὀρϑόβολος : ἐκ Κεραμέων) 
᾿Εξηχεστίδης : Παλληνεύς 
Ξενόδοχος : ᾿Αχαρνεύς 
Πύρρανδρος : ᾿Αναφλύστιος ὃ 

10᾽Αλχίμαχος : ᾿Αγγελῆϑεν 
ΟἵδεΑε ἐπρέσβευον Βυζαντίων: Κύδων": Μενέστρατος, | 

Ἡγήμων : ̓ Ἑστιαῖος, [ Φιλῖνος. 

αυϊάθχῃ (Υ. ῃοΐ. 4, 8), 864 ἰηΐθΥ ῥΓΐηιοβ ἰϑῦθη ὨΟνΔΘ οἰν (αἰ ππὰ τδΥὶ {ἰΓ8- 

γυϊῃ 58οοσίοίϑίϊ δοοοβϑίϑ80 οοηϑβδίδί (Ὀϊοάογσ, ΧΥ͂, 48. Α. βομδοίορ, Ὀοιλοβίῃο- 

Ὧ08 υῃά βοίηθ ΖΟοϊξ 1 ρΡ. 438). ἀοτία ἰὰ ἰδοίιαπη οδί δῃίθ ῥγγίδῃϊδιη 8ορί!- 

ΔΩ (η. 68, 88). 4 Ηἴΐπο δρραγοϑί 8188 ἰᾶτὰ ἔππλ οἰν [8.68 οὐτὰ Αἰἢ6- 

Ὠἰθηϑίθυϑ ἰοοάθγο σοπίῃοίδ5 [τἰ880. 4 Μογβυθη 6. 7. 8 ϑβυρρίοιμηθηίδ 
68 58η,. 8 ϑυρροτηθηία ρῥοίϊνὶ ὁχ 68, Φ4. ΟἸιϊο8 ΟἸἑΠῚ ὈΓΪΠΏ08 80- 

οἰοίδίθιη οὑμὰ Αἰ ΒΘ ΘΒ θὰ8 γϑαϊπίθθγαϑβθο οχ 68,79 αἰδοίτηυβ; ΟΟὨΒθη(8- 
θα ἰρίαν οϑὲ, δογαμῃι ἰοϑάοτίβ ἰογαγαϊδαὶ ααδϑὶ ὀχθιρὶ υἵὴ [αΐθ896, δὰ αὐοὰ 

τοΙίψαδο Θοπίογιηδυθηίαγ. 4 Βυζϑηῃξ 8. δ Αἰμοηϊθηβίθ. 6 ἈΝΑΓΊΑΥΑΙ. 

7 Ἐσπηάθιη 6880 ΟΥΒΟΡΌΪαΏ, φαΐ δηΐῖ6 ρυβηδπὶ Ηδὶἰανῦί δῦ ῬὨγ] Δ Ρο8 Μδη- 

{Πππ|6ὶ Ὠοσθῃ ἰῃ οδίδϊοσο θαυϊξα) ἰτἱρυβ 8680 ἀσ]ονίβϑοὶ (ὑγ8. ΧΥ͂Ι, 18) 8α- 

Ιηοαστ ρΓΟΡΔΟΌΙ ΟΡ οοηϊθοὶ Κι Τυϊθυ Δοδιηδηι δ ἰα͵880 ἰηἀθ ΔΡΡΆΓΘΤΙΘ, 

αυοα Μη ῃθυ8 ἰ|}6 βἰηθ ἀυδίο- οἰ υϑά θη ἴδιο ἰαἶ886ῖ δίαυθ ἰ8 ουΐϊὰ8 ἰὴ 

᾿Π 8 Παρ ί86 Θδϑθηΐ ογϑίϊοθδ ἑμίου οιμοδίμοηίοδβ ΧΧΧΙΧ. ΧΙ, Ηἰο δυίθεῃ 
Τμογί οἱ αἱ, ἐγ θυ8 Αοϑιηδηι ἀἰβΒ. Αἰχαὶ (θγϑιηθηβθθ φιοαὰθ οἰυδάθιι ἰτγὶ- 

θὺ8 6886. 8 αἱ, 648, 9 ἀγάοῃ ουὐτχ ΒγΖδηί τη Αἰμοηϊθηβίρθυβ ρῥγοάϊ- 

αἰββοί ΟἹ. 94, 4, 4098 ἃ. Οἢγ. (Χϑηῃ. Η6}}. 1, 8, 418), Ροδὲ ρυμῆδπι δὰ Αθϑοβ 

ἤυτηθῃ σΟΙ 5881 ἴαρα ἰη Ρορίυμα ἰμάραυο Αἰ θη88 ρουνϑηΐΐ, υδὶ οἰνίίδίθ 

ἀοπϑδίαβ οὁ8.. ἴῃ ραίγίδιη γϑά 886 νἱάοίαν ΟἹ. 97, 8 (890[89 ἃ. ΟὨγ.), οατῃ 

ΤὨΓΑΒΥΒΌ]8 ἰδὶ ἱπηρογίατη ρορυϊαγ τοϑείυϑγοί (Χο. Η6]1. ΙΧ, 8, 37). 
ΚΟΘὮΪΟΓ, 
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68 Τάρυ]α τρδυτηοΣ8 ἴῃ Υἱρίπιΐ ρδγίθβ ἰγδοία, ἱπυθηία ἰπίον 
Θοοἰθϑίαβ Ογϑυὶ οἱ ΗἩγρᾶρδηίθβ. Ἐάαὰ. Ἐμυβίγαι δα 15 ̓ Επιγραφαὶ 
ἀνέχδοτοι φυλλ. α΄ Ὁ. 8 φυλλ. β΄ ρ. Φ. Ἀδηραθέ Αηΐ. Η6]]. 884. 
381}. ΜΝ. Η. Ε. Νοίον Οοιηπι. Θρίργ. ἴ Ρ. ὃ 864. 1 ρῥ. δδ 5364. 

ἢ. 61, Κορδϊον (. 1. Αἰὐν. ἢ 417. Εἷ. ᾳυδθ ἀς {ἰ{|]0 Θχροδβυθ- 
γυηΐ Α. βοδδρίον, ἀὸ 800115 Αἰ ΠΘηἸθηϑ τη ΟΠΔΡΟΓῖΔα οἱ Τιηοί οὶ 

δοίδίθ ἢ ἰδ} ῬΌΡ]Ϊοα ἵμπβουρεϊβΒ. [ἐὐρϑδίδο 1886. Ὠριηοβί μη 65 
ὉΠὰ βοίῃὸ Ζοὶβ 1 η. 9ὅ β84ᾳᾷᾳφ. 6. Βυβο]ί, ἀδὺ ζυνϑίίθ δίμθηϊβοῖθ 
Βυμᾶα. [ἰρβίαο 187 ρ. 789 544. 

ὃ. 

σι 

Κερχυ)ραίων 33 

[Θάσ]ιοι 10 

5 [Χαλχιϊδῆς 
ἀπὸ [Θράιχης] 88 

Αἴνιοι 

Σαμοϑρᾶιχ(ες) 

1 ὄ 

Διχαιοπολῖται 37 

2 

10 Αχαῤνᾶνες 88 

Κεφαλλύνων 
Πρῶννοι 

᾿Αλχέτάς 89 
Νεοπτόλεμος 

δξτττος-ςς 

2 

0 

σι 

Ἐπὶ Ναυσινίχο ἄρχοντος! 
Καλλίβιος : Κηφισοφῶντος 3 
Παιανιεὺς : ἐγραμμάτευεν. 
Ἐπὶ τῆς ᾿Ἱπποθωντίδος  ἑβδιόμης πρυῖϊα- 
γείαςξΞϑ ἔδοξεν τῦι βολῆν καὶ τινι δήμω- 
ι, Χαρῖνος ᾿Αϑμονίεὺς ἐϊπεστάτει, 
᾿Αριστοτέλης: εἶϊπε᾽ τύχ]ι ἀγαϑῆι τῆν ᾿Α- 
ϑηναίων κχαὶ [τ]ῶν [συμμάχων τῶν ᾿Αϑηναίω- 
ν, ὕπως ἂν Λαϊκεϊδίαιμόνιοι ἐῶσι τὸς “Ἑλλη- 
νας ἐλεοϑέ[ρ)ος καὶ αὐτογόμος ἡσυχίαν 
ἄγειν τὴν χώραν] ἔχοντας ἐμ βεβαίωι τὴ- 
ἷἵν ἑαυτῶν. . . .. Ἴρκν ον ῳ σι... Ἣν «νον αι 
ΝΕ ΕΕΕΕΕΕ α 
ΝΕ ἂπ..σ..ε.σ. νον νῳσον 
[00 ἐψηφίσϑαι τῶι δήμωι" ἐάν τις βόλ- 
[ηται τῶν Ἑλλήνων ἢ τῶν βαρβάρων τῶν ἐν 
[ἡπείφωις ἐν)οικόννων. ἢ τῶν νησιωτῶν, ὅσ- 
οι μὴ βασιλέως εἰσίν, ᾿Αϑηναίων σύμμαχ- 
ἰος εἶναι χλὶ τῶν συμμάχωνδ, ἐξεῖναι αὐΓτ)- 
ὧϊΞ ἐλευϑέροι ὄντι χἀὶ αὐτονόμωι, πολι- 
ἰευομένωι πολιτείαν ἣν ἂν βόληται, μή- 
τε ἰ[φρορἰὰν εἰςδεχομένωι μήτε ἄρχοντα 
ὑπο[δαχ)ομένωι, μήτε. φόρον φέροντι, ἐπὶ 
δὲ τίοῖς) αὐτοῖς, ἐφ᾽ οἷςπερ Χῖοιϊ] χαὶ Θηβαῖ- 
οι καὶ] οἱ ἄλλοι σύμμαχοι. τοῖς δὲ ποιησ- 
αμένίοιϊς συμμαχίαν πρὸς ᾿Αϑηναίος χαὶ 
τὸς συίμμ)ιάχος ἀφεῖναι τὸν δῆμον τὰ ἐγχ- 
τήματαϑ, οἰπιόσ᾽ ἂν τυγχἄνηι ὄντα ἢ ἴδια ἢ [ὃ 
ἡμόσια ᾿Αϑίηναίων ἐν τῆι χίάραι τῶν ποιο)- 



110 

Ἄγδριοιθ 580 
[Ππήνιοι 
[Εσ]ειαιῆς 4: 
Μυϊχ᾽όνιοι 

96 

20᾽ Αντισσαῖοι 

᾿Ερέσιοι 
40 

᾿Αστραιούσιοι 42 

Κείων 
᾿Ιουλιῆται 

4δ 

20 Καρϑαιξς 

Κορήσιοι 
᾿Ελαιόσιοι 48 

80 

Αμόργιοι 

Σηλυμβριανοί 

80 Σίφνγνιι ΑἜὀδὅ 
Σικινῆται 

Δες 

ἀπόθράιχης 460 

Νεοπολῖται 4ὅ 

ΒΑΓ ὈΓΙΟΓ. [68 

μένων τὴν συμμαχίαν: «χίαὶ περὶ τούτων π|- 
ίἰστιν δῦναι (᾿Αϑηναίος. ἐὰν δὲ τυγϊχανη}- 
ι τῶν πόλεων [τῶν ποιομένων τὴν συμμαχ- 
(ων πρὸς ᾿ΑϑηνίαίΑῪΗς στῆλαι ὅσαι Ἀϑήνησ- 
ι ἀνεπιτήδειοίι, τὴμι βολὴν τὴν ἀεὶ βολε- 
ὕοσαν χυρίαν εἰΐνιαι καϑαιρεῖν. [ἀπὸ δὲ Ν- 
αὐυσινίχο ἄρχοίντιος μὴ ἐξεῖναι! μήτε ἰδ- 

“ 

ί(ι μήτε δημοσοίῆαι ᾿Αϑηναίων μηϑενὲ ἐγ- 
χτήσασϑαι ἐν τίαϊς τῶν συμμάχων χώραι- 
ς μήτε οἰχίάᾶν μήτε χωρίον μήτε πριαμέ- 
γων μήτε ὑποθείμνωιἨ μήτε ἄλλωι τρόπω- 
ι μηϑενί. ἐὰν δέ τις ὠνῆται ἢ κχτᾶται ἢ τι- 
ϑῆται τρόπωο ὅτων, ἐξεῖνι τῶι Βββολο- 
μένωι τῶν συμμάχων φῆναι πρὸς τὸς συν- 
ἐδρος11 τῶν συμμάχων: οἱ δὲ σύνεδροι ἀπο- 
[δόϊμενοι ἀποδόντων 12 [τὸ μὲν ἥ)μυσυ τῶι] φήναντι, τὸ δὲ ἄ-- 
ίλλο χοινὸν [ἔστ᾽ηρυρυ τῶν συίζμμάχων. ἐὰν δέ τι- 
ς ἴἵἤηη ἐπὶ πολέμως ἐπὶ τὸϊὶ ποιησαμένος 
τὴν συμμαχίαν ἣ κχατὰ [γὴχΝν ἢ κατὰ ϑάλατι- 
αν; βοηϑεῖν ᾿Αϑηναίς κχαὶ τὸς συμμᾶχος 
τούτος χαὶ χατὰ γὴν καὶ κχατὰ ϑάλαττα- 
ν παντὶ σϑένει κατὰ τὸ δυνατόν. ἐὰν δέ ε:- 
ις βἴπηι ἢ ἐπιψηφίσι ἢ ἄρχων ἢ ἰἰδιώτη- 
ς παρὰ τόδε τὸ ψήφισμα, ὡς λύειν τι δεῖ τ- 
ὧν ἐν τῶιδε τῶν ψηφίσματι εἰρημένων, ὃ 
παρχέτω μιδν] αὐτῶν ἀτίμων εἶναι χαὶ [τὰ 
ἰχρήμαιτα αὐτὸ δημόσια ἔστω χαὶ τῆς [ϑεῦ] 
[τὸ ἐπιδέχατον' χαὶ κχρινέσϑω ἐν Ἀϑηνίαί- 
[οῖς καὶ τίοϊ()] συμμάχοις ὡς διαλύων τὴν) 
συμμαχίαν: ζἼημιόνων δὲ αὐτὸ ϑανάτω- 
ι ἢ φυγῆι ὅϊπερ) ᾿Αϑηναῖοι χαὶ οἱ σύμμαχο- 
ι κχρατῦσιίν' ἐὰν δὲ ϑανάτο τιμηϑῆι, μὴ τα- 
φήτω ἐν τῆι Ἀττικῆι [μηδὲ ἐν τῆι τῶν συμ- 
μάχων: τὸ δὲ ψήφισμα τόδε ὃ γραμματεὺς 
ὃ τῆς βολῆς.) ἀϊναγρ᾿ιᾳψάπω ἐν στήλην λιϑί- 
νη κχαὶ καταθϑέτωϊ παρὰ τὸν Δία τὸν ᾿Ἐλευ- 
ϑέριον 183, τὸ δὲ ἀὄρ[γύϊριον δῦναι εἰς τὴν ἀν- 

ἀγραφὴν τῆς σήήλης ἐξήχοντα δραχμὰς 
ἐκ τῶν δέκα ταλίάνϊτων!4 τὸς ταμίας τῆς 99ε- 
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836 Ζακυνϑίων 

ὃ δῆμος 

10 

1ὅ 

80 

ὃ ἐν τῶι Νήλλ- 
ωι 46 

8ὅ 

90 

9ὅ 

ὅϊ16,᾽ εἰς δὲ τὴν στήλην ταύτην ἀναγρά- 
φειῖν τῶν τε οὐσών πόλεων συμμαχίδων τ- 
ἃ ὀνόματα 16, χαὶ [ἥτις ἂν ἄλλη σύμμαχος γτγί- 
γνηται!ῖ, ταῦτα [μὲν ἀναγράψαι, ἑλέσθαι ὃ- 

τὸν δῆμον πρέσβεις τρεῖς αὐτίκα μάλ- 
[α] εἰς Θήβας, ἰ[οἷΐζτινες πείσοσι θηβαίος ὅ- 
τὸ ἂν [δύνωνται ἀγαϑόν18. οἵδε ἡιρέϑησαν᾽ 
[᾿ΑἸἹριστοτέλης Μαραϑώνιος 19, Πύρρανδρο- 
ς Αναφλύστιιος 20, Θρασύβολος ΚζΑολλυτεύς 31. 
᾿Αϑηναίων πόλεις αἷδε σύμμαχοι 32 " 
Χῖοι 28, Τενέδιοι Θηβαῖοι 25 
Μυτιληναῖοι Χαλχιδῆς 
[Μ]ηϑυ[μν]αῖοι ᾿Ερετριῆς 
“Ῥόδιοι, Ποιήσσιοι ᾿Αρεϑύσιοι 28 
Βυζάντιοι 329 Καρύστιοι 
[ΠΠερίνϑιοι 3] Ἴκχιοι 
Πεπαρήϑιοι 28 Παλλϑῆῦϑ------- 
Σχιάϑοι. ὁ θὃθὃ8ὲὋ:ι:ολ'λῃὸ!ο. πτι--- --τ-ττν- 
Μαρωνῖτιϑ7΄)ὲ  ο᾽᾽  τετετττττνν- 
Διῆξϑ.. ὁ ὁ ὁθϑ ΠῚ πεππππππησσν 
Παρ[ηοι8:, ᾽0-τττττο΄ ΕΞξΟι0Ὠστατοττττστο-- 
᾿Αϑηνίκαι82, Π-----οτ ------------ 

ω.- 

᾿Αριστοτέλης εἶπε᾽ [---τ-τττττ-------------- ἐπει)- 
δὰν πρῶτον ----τ- τ τττττ-τ--ς--ς.....-.------.} 

ἑκόντες πίροἰςχωρῶσι [----τ-τττ-------- ------ ἐφ 
φισμένα τῶι δήμωι καὶ τ----τττττ---ς---α-------- 

γήσων εἰς τὴν συμμαχίαν --- -τπτπτπσπππττπστσπτττ ] 

τοῖς τῶν ἐψηφισμένων ----ττ- τ τττππττπττ---------- ] 

τ ογαΐαγα Ἰοηΐοα νοϊϑαῦὶβ Ὀγϑοίοῦ Θ ργὸ Ε Υ. 4δ ἰῃ σογγοοίυγα υϑυΓρᾶ- 

ἴθ. Υ. 1---8 τηδϊονγίθυβ [{{{0 8 Θχαγαῖί. [Ιῃ ρᾶγίθ δῃίίοα ργί8 ρ᾽ Ὀἰβοϊ τὰ 

(ν. 4---Ἠ 171) στοιχηδὸν ἱποίβυμα, 8οἃ ν. 69 Ὠοϑοῖ0 αὰυὰ ἀᾶ οαυ88 αἰάποίίϊι8 βοτγὶ- 

Ρνίυ8. ϑυδίυησυπίιγ ποιίηδ οἰν ἰαἰϊὰλ ῥϑγΠ ϑαάθῃμ, ρῥδγίϊτη 4118 τηϑηΐϊθυ8 

ἰπβου!ρία (οἷ. ηοΐ. 38), αυἂθ ΤΌΓΡΒΌ8 οχοὶρὶΐ δἰίθγαμη ρῥ]ο ἰβοϊ( πὶ (ν. 91---96) 

μα μοΥίθυ8 {0 Γ8 βου ρί ὨθαΘ ἰἰ8 ὁχ ογάϊῃθ ἀἰδβροϑί(ἰ8. [ἃ Ἰαίθγθ ϑἰη ϑίγο 
(δ) οἰνἰατ ἰηάοχ οοπίηυδίυβ ο81 ρϑυ!δίϊα ; δ θαὰθ ϑοάθχῃ ἰθιροῦθ 

ὨΘαὰΘ 80 Θθοάοιῃ δοιηΐηθ ἢϑοο ἰησίϑα 6886 [ἐξ ογαγαπλ ἰουδθ δγριυῃί. 

4 ΟἹ. 400, 8 (3787 ἃ. ΟὨΓ.). 4 Ὧοθ ρΡαϑίγο οἵ, 484, [ρ80 (Δ|Π}01ὰ8 ἰΓΙΘΓΆΓ.- 
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Ομῃ8 ΟἹ. 410ὅ, ὁ (8576 8, (ΒΓ.) γϑοθηβθοία" δρυὰ Βοθοῖη, ϑοθῦγκ. ρ. 398. 
ΜοΙοσ. 8. Ηδθο ρῥγγίδηϊα ἱῃοίαέ ἰῃ τοϑθῆβολ Εουγυδυίατη δὰ Μογίϊθπι δηηὶ 

8171 ἃ. ΟἸνγ. 4 Μαχϑίμοηΐὰβ8 ν. 16. 6 ϑοάριῃη Μοίϑυ 11 ῥ. 57 ἰμίθι ! ορθῆ- 

ἀυτα ἰυχάϊοαί Ὀιοσθηΐβ 1,8 γ}}} Ἰοσαὰ Ο, 85 : δεύτερος (᾿Αριστοτέλης) ὁ πολιτευ- 
σάμενος ᾿Αϑήνησι, οὗ καὶ διχανιχοὶ φέρονται λόγοι χαρίεντες. ὅ ὈΠΠΙροπίοΓ 
οδνθηΐ ΑἰΠΘΗΪΘη868, Ὧ6 ρϑ8οἰ8 Αηἰδιοίάθδο 105,68 πλΐσγαγο Ὑ6}}0 νἱἀοδηίν (οἵ. 

ῃη. δὅ90). 6 Εἰ, ν. 70---784 οὐπλὶ ἠοῖ. 16. 1 ΟΒΪΐ οτηηΐϊθτῃ οἰν (αἰ πὶ τ8-- 

γα ῥυϊμωὶ οὐτὰ ΑἰμΘηἰθηβίθυβ Βοοἰοίδέθιῃ ἰηἰογδῃί (οἵ, 698). 8 ΕοΘθΘ- 

ἀυδ ᾳφυϊάθτῃ οὐπὰ ΤὨΘΌΔΗΐ8 ἰδ δοϑίδίθ δηϊθοθάθηίο (878 ἃ. Οἢγ., δὺ} ἤποιῃ 

Δηηΐ Ο]. 4100, 4) ἰδοίῃμη οΓγαΐ (βομδϑίου ἀθ 80ο 8 Ρ. 9); 808 ἰὰ ἠοῃάστῃ οὐ 

114 Αἰδοηἰθηβίαμῃ οἱ οἰν (αἰ τδυ  ἰτηϑγατα - βοοϊοίαίθ ἰἰὰ οοηΐα ποία οΓαδΐ, 

υὖὐ ΤἈΘΡϑΩΐ ΟΘΟΙΩΙΠΪΒ ΘΟΠΟΙΠ (ν. 48. 44) ραγίϊοὶροβ ϑβϑϑηῖ. Ουἱ σομοί!ο 608 

ῬΔΌ}1ο ροϑί Ομΐο8 ΒυΖϑηβ, οϑαῦθ δοοθβϑίβ8θ0 οἰΐδίη Ὠοάοτυβ ΧΥ͂, 39 παγγδΐ. 

Αἱ Υἱάθίιν ΘΥΓΆΓΘ (θὲ ΟΌΤΩ 60 ϑοβθθίογ θῖνα ἢ ρ. 86), οὔτὰ ἰὰ ἰδιβθὼ δαΐθ 
Ιοβοὰ Αγ βίοι ἰβ Ἰαίδιη ἰδοϊυπη 6880 παῦγαῦ, ΝΘαῦὰθ δηΐτῃ δ᾽ΐα ἀθ οδυδα 16- 

Βαϊ ΤῊΘ)88 ΤΙ Ϊ551 6586 νἱ θη Ὁ (ν, 79---74), ᾳυδὰ υἱ ἰὰ ᾿Ππηρροίγαγοηϊ, οἱ 

ΤὨΘΡΔΗΟΡΌΤΩ ΠΟΙ ἰῃ ἰπάϊοθ ὨΟῺ 80 Θϑάθιῃ δῆ, χΖυδ6 Ρ]Ὀἰδοϊἑ τα ἰρβυτα 

οἱ δηζίαυ ββίτογ τ βοοίογ πῇ ὨοΙηΐηδ ἰηοίαϊ!, ἰμϑουϊρίυμη 8. (οἵ, ηοΐ. 498). 

Οὕδγο ΡϑΌ]}]Ὸ ροϑί Αγ βίοι! ἶβ γορϑίί θη, ΙΏΘΏ580 [60Γ6 ΑΡΓΙΐ ἃ. 877 ἃ. Οἢγ, 

ΤΠΘΡΔΏΟΒ ΘΟὨΟΙ δ βοοϊογυ μη ρδγ οἶρθ8 ἰδοίοϑ ϑβίϑίαο. 9 (Οἴ. Ιδοοῦ. ΧΙΨΝ, 

44. τῶν μὲν χτημάτων τῶν ὑμετέρων αὐτῶν ἀπέστητε, βουλόμενοι τὴν συμμα- 
χίαν ὡς μεγίστην ποιῆσαι. Ὀίοάον. ΧΥ͂, 39 ἐψηφίσαντο δὲ καὶ τὰς γενομένας 
χληρουχίας ἀποκαταστῆσαι τοῖς πρότερον χυρίοις γεγονόσιν. 6. Οτοία Η. ἄγ. 
ΧΡ. 144 οἱ Α. βοδβδοίος θη. 1 ρ. 80 ΠΟῚ ροβϑθϑϑίοη 08, 485 οὐἰϊδηλία 

Βαδογθηΐ, 86ἃ ἰᾳγΘ ῥυίάθτῃ διηΐβϑα γΓθουρογδ αὶ ΑἰθθηΐΘμ808 οθάθγο 86 ἰθ56 

ἰυἀϊοανογαηί. [π|6]] ρθη 88 ΘΏΪΏ 6586 ΟἸΘΓ ΟΠ ΐδ8Β οὐ ροϑβϑθββίοηθ 8 ΘΟΓΌΙΩ, 

4υδο δηΐθ ρυβηϑιη δὰ Αϑϑοβ Πα ΘῺ ΟΟΙΏΓ 5581 ἰῇ βοοίογα ἰοῦσα [ιἰβϑθηΐ. 

Α΄ 88η6 ΟἸΘΓΟΙΒΐ85 Αἰδο88 ἰὴ ΔΟΥ5. ΒΟΟΪΟΓΌΠΙΏ 8ΏΠΟ 877 ἃ. ΟἾΓ. 0185 ἴυ 556 

οοηϑίαί. 860ἀ ἀθ οΟἸθγ ΟΠ 8 ἀηυ8 Ὀίοάογυβ ἀἱοϊί; ἐγχτήματα νθΓῸ 8118 ΟὟ ἰὰτὰ 
ἴα 880 Ὠρβδυθυῖί ΒοΒδοῖοῦ, ΠΟῚ ρογβρίοῖο. Νοίυσῃη δϑί ὑσοχθῆοβ ἐγχτήσεως 
ΡΥ Θαΐο ΟΥΑΙ 80111{08 6586. Ουϊάηϊ ἰσὶΓ, ΟὟ 5818 οοηῃβδίθί ΠΟΏΉ0}188 

οἰνεδί68 τυ {ἰπλ88 ροϑί Αηίἰα]οίάδο ρϑοθηλ διηϊοϊ ἰδ οὐτὴ Αἰ ΒΘ ΘΒ 05 ΓΘ-- 

ὭΟΥΔ8580 (η. ὅ9. ΙΒΟΟΥ. ΧΙΥ͂, 28. ϑομδοίονυ ἀθ6 806. ρ. 7), 80 δὶβ8 οἰΐϑιη ΑἰΠ6-- 

ὨΪΘηΒΙθυ8 φυϊρυβάδιῃη οὰπὰ ΒΟΠΟΓΘΙὰ {γα τη ἰδίαι Ρϑοὶβ οουίθ οοη- 

ἀἰοϊοηῖθυβ ἰὰ ἴδοουῦθ ὩῸὴ γνοίδ θδηΐΓ. 40 Ευἱΐ ἰαἰυ ἴδ δηίθ Αὐί βίοι! 8 

Ιοϑϑῖ ΘΟὨΟΙΪ πὶ σΟΙΩΠπλΠ6 Βοοίοσιιη, ἰὰ αυοᾶὰ δοουγαῖίθ σοηυθηΐϊ, ΟΠ Π8Γ- 

γΤαϊοηθ Ὠοάοϊὶ ΧΥ͂, 48. 39. Εἰ(ίδγη δουύδυὶ τ ΟΟΙΏΙΊΠΠη6 [586 ΟΧ Υ. 46 00]- 

Ἰερονίβ. 44 Ὀίοάον. ΧΥ͂, 49 καὶ νόμον ἔϑεντο μηδένα τῶν ᾿Αϑηναίων γεωρ- 
γεῖν ἐχτὸς τῆς ᾿Αττιχῆς. διὰ δὲ ταύτης τῆς φιλανθρωπίας ἀναχτησάμενοι τὴν 
παρὰ τοῖς “Ἑλληδιν εὔνοιαν ἰσχυροτέραν ἐποιήσαντο τὴν ἰδίαν ἡγεμονίαν. 
414 1{{0γ88 ΜΘΝΟΙΑΓΟΔΟ οὐυῃ ΘΥΤΟΥΘ ΟἸ 5889 Ἰαρίοἰάϑ, ΒΌΏΡΓΘ ΥΘΓΒΌΣΩ 

ἰηβονοϊ. 18 ΡΓΟρΡΘ στοὰν βασίλειον Ραῦυ5. 1, 8, 3 (οἷ. Ὁ. 1. Αἰϊ. 1Π| 9). 

Ἐδηάθιῃ ἱτηδρίηϑση ἰη σοῦ νἱἀοίαν Ἰβοοῦ. ἸΧ, 57, υδὶ 88η6 τοῦ Διὸς τοῦ 
σωτῆρος βογίρίᾳμη 681, Οδθίογυτῃ οἷ. ΜοΙΘΓ 1 Ὁ. 423. 14 αἴ. 185, 18 58ᾳᾳ.; 
αδὶ ἴῃ Ιαυπάϊθυβ ἰηχφυ!ηονατα ἀυοτγαπῃ αἰοϊίατ εἰςφέροντες τὰς εἰςφορὰς καϑ᾽ 
ἔχαστον τὸν ἐνιαυτὸν τὰς εἰς τὰ δέχα τάλαντα. Ιη46 γροίθ οοἸορὶῖ Ηδτί6] ϑία- 
ἀΐθη διε δἰ βοηθ8 ϑδίδαίβυδοβί υπὰ ὕγκαηἀ θην θϑθὴ Ὁ. 483, Ὦθθ. ἀθόϑια 
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ἰαἸϑηΐδ ραγίθιῃ γοαἀϊα τω ὁχ υϑοί μα! θυ5 ααϊρυδάδηη ἰηαυ!ποτγατα ΟΟἸ]Θοίδτα 

[υἱ886. 15 Εἰἰατλ 98, 16 844. τοὺς ταμίας, σαὶΐ 6χ 1118 ἄθοοτῃ Δ θη 8 

ΒΌΙΩΡ[Ό,Ω Ὀ]ΘΟ 8011 ΒΟ. ΡΟ αϊ ΘΡΌΘΘΓΘ ἰΘηΐΌΓ, αυδοϑίοσοβϑ ΜΊΠΘΥνΘΘ 6556 

ἔατο δβἰαίαϊ! ΜΟΙΘΓ 1 Ρ. 18. Νοη ἰριυγ ρυθ]οδθ, 86α βδόσϑθ ρϑουηΐδο ογδηί. 

γιάθηϊαν ἱταρϑηβδθ {{{0]} ἰδοῦ θοηὰϊ ἰῇ ῥγδθϑθηῖα τηυΐὰδ βυ1ΐ ΘΧ δΟγασὶο 

Μίηθγναθ. Ἠδγίθὶ] ἢ. 188 (οἵ. ῃ. 49). 486 Ὀίοάοτυβ ΧΥ͂, 38 Ομίοβ, ΒγΖδη- 

εἶοϑ, ἈΒοάϊΐοβ, ΜΥΠΊΘΩΔΘΟΒ Ὀγίπιοϑ οὔτ ΑἰμΘηϊοηϑίθυ8 ϑδοσίοίαϊοτὰ ἰη 1586 

ΒΔΙΓΑΙ; ροβίθα ἀθιηυτῃ (0. 39) ΠΔΏΟ Ἰοϑθι ἰδίδιι τΓοίογσί, Ουοᾶ σομῆγιδίυν 

ΚΟΘΆ]οΓγὶ ἰοϑεϊπιοηΐο (μοὶ. 43), ΟχΧ αῦο Βδρὰπιὶ οἰν  δίϊαμη ἠομηΐηδ δὲ ὑπυτὰ 

Ῥγδοίογοα Μοίυτ ΠΔΘΟΡ 80 Θδάθιῃ τηϑηὺ ἰποίϑᾶ δυηΐ δίᾳυθ ἰρϑὰτὶ ἀθοῦο- 

ἴ.π|. Ηδο χυίπαυθ ἰσίαν ϑυηΐ αἱ νῦν οὖσαι πόλεις συμμαχίδες (Νὰ ἀθ ΤΒΘ- 
Ῥδηῃΐβϑ Υ. ηοΐ. 8). 141 ΤΝΗ͂ΤΑΙ, 48 Αἵ, ποῖ. 8. 49 Εἴ. ποῖ. 4. 

40 Ε΄. 648, 41 Α68608. ΠΙ, 488: πολλὰς μὲν πρότερον πρεσβείας ἐπρέσβευσαν 
εἰς Θήβας οἱ μάλιστα οἰκείως ἐκείνοις διαχείμενοι, πρῶτος μὲν Θρασύβουλος ὃ 
Κολλυτεύς, ἀνὴρ ἐν Θήβαις πιστευθεὶς ὡς οὐδεὶς ἕτερος. Οἵ. ργϑοίογοδ ϑ80}86- 
ἴον θη. 1 ἢ. 4138 844. 44 “ΠΟΥ 80Οῖ05 σΌΟΓΌΙΩ ΠΟΙ δᾶ Υ. 79 8366. ΘὁΧ- 

βίδηί, ΟἿΣ ΜυΠΙοηδοὶ Μοιηγιληδοὶ ἈΠΟᾺΪ ΒυζΖδηίιὶ οδάθηῃ δὴ ἰηϑογίρίὶ 

6880 νἱάογὶ ροβϑυηΐ δίαυθο ἀθογθίαπη αυοὰ ρῥγδθοθάϊι ; αὰϑθ ἴῃ ἀθχίγα ρϑγίθ 

Ἰοσυπίαν υὑϑ400 δὰ Υ΄. 84 ὈτοΟρίου ἀἰνουβδιη [ΟΥΏϑηὶ [1 {6 γ86 51:}18η{18 ἃ 8] 1ἃ 

τοδηι ῥγοίθοία 6880 ἀθθοηΐ; ἰονίΐα ἀθηΐᾳῦθ τϑηυ8 δααϊάϊ Ρογὶπἰϊο8 Ρορᾶ- 

τοί ΐοβ ϑοίδίηϊοβ Μδγοηϊίδϑ ὨΊΘΏ58685: Θδάθιῃ [ογίδ8890 αυ8ὸ ΔῸΌ ἷ8 ἀθχίγογθυτη 

Ιοσυηίυγ . ΚοΟΘΗΪοσ. οϊθηάσθτῃ οϑ, αὐυοά οχ ἰδ Ποὴ ρουϑρίοιυν, αυδθΏϑΙῺΩ 

ΤΏΔη08 Τοηθραϊογυμα οἱ Ροθοϑϑίογυπι ποίη ἰημοίάοεῖί. 48 Οἵ, ποί. 7. 648, 

φΦά Οἵ. ἢ. 68. 4ὅ ΤΙηϊυγίᾶ Βυδο)}]ῦ ῥ. 741 ἢυΐο οἰν!αιϊ ργορίογς ἀϊφηϊίίθιη 

δ'ππι ἰοοῦπι (Γαΐ πὶ 6586 ἀἰοὶί, δίἰαθθ ὁχ ἰθιωρογυπι ογάϊμηθ ἀθουθεῖί. 

Ναιηααθ ἰῃοὶδὶ βαυΐ ΤὨΘΌΔΩΐ οΥὶπιὶ ροϑύ θ88 αυϊπαυθ οἰνιίαίθϑ, 4086 ἰϑῖὴ 

δηΐθ Αγ βίοίθ! 8 Ὁ] ἰϑοϊατλ ΘΟ ΟΠ βοοίϊογατα ρδγίϊοἱρ68 [αογαηΐ (οί. 16. 39), 

80 ΤῸ ΥΟΥᾺ ῥτστοχίῃηο ροϑί ᾿θρϑπὶ ἰδίδιη ἰθιροῦο 608 Γϑοθρίοβ 6586 ΔΌρδγοί Θχ 

ν. 18, υδ] 5ίαἰίτη (αὐτίχα μάλα) ἸοσαίοβΒ ΤῊΘΡΔΒ τα ἰοπ08 6880 οοῃδίϊαἰίατ. 

Ῥγοχίτηὶ ροϑύ ΤΏΘΌΔΠΟΒ ἰῃ ἰ80]8 ϑυηΐ (ΠΔΙοΙθ808; 80 ΟΠ) 8 ροϑί τοαΐ- 

στ Ἰοραίογαμα ἱΠοταπι ἀδσπι [οϑάυβ [δοίη 6886 νοὶ ἰῃἀθ δρραγοί, χυοὰ 

ἰάθη ῬΥΥΓΒΔΉΔΘΥΙ ΑΠΔΡΕΪγϑιυ8, αἱ 5ἰαιϊπη ροϑί ἢοο ρ]θ ἰβοϊ τη ροϑεϊδίαπι 

ΤΏΘ5 φγοίθοίαβ γαῖ, γορϑίἰοηθτη ἀθ βοοίθίδίθ οὐτὰ Ομδὶ οἰ ἀθηδί 8 ἱπουηάᾶ 

(0 (64, 8). 46 ϑίθρῃ. ΒΥΖ. ᾿Αρέϑουσα πόλις Συρίας καὶ Θράκης καὶ Εὐ- 
βοίας --- τὸ ἐϑνιχὸν ᾿Αρεϑούσιος. Ῥτγαοίογδα πυϑαυδηι ΘΟΙΩΙΘΙΔΟΓΑΙΌΣ ορρὶ- 
ἄυπι, δ᾽ ἰχυού 5 [08 ἴῃ δῦτὸ ΟΠδιοἰἀθηβίατη 5ἰἴ5. Οἰν 88, 480 ἴἰῃ ὈΥ]ΟΥ8 

[οοἀονὶβ ἐστὶ υΐογαπι Ἰδίθγου 8 πυμααδίη ΘΟΙΙΩΘΙΔΟΓΑΙΌΡ, ΠΟ ἀϊὰ 50ὶ ἰα 8 

[1880 νἱ ἀοΌΓ (ΒΟ δοίον ἀθ 800. Ρ. 9). 41 ΒΥΖΔΠΓΠΟΓΌΙΩ ΘΧΘΙΏΡΙΟ ἢδῆο 

σοπἱ Οἱ ἰβ8ἰ δαὶ οὐπὶ ἰΐ8 οἰν ἰαΐθη υὐ δοοϊθίαίἑ δοσθάθγοὶ ρογιηοίδιη 6586 

ΓΘΟΙδΘ δίαία! ἡ βϑομδϑίου ἀθ 806. Ρ. 8: δἱ ὩΟῊὴ πᾶ Ουπλ οἰβ, 8604 ροβϑύ Ευροθοη- 

8608 ἀΘΙΏΌΓΩ ΔΟΟΘββογαηΐ ΡΟΓΙΠΙΒΙΐ (πού. 994). 98 Οἵ. Ὀίοάον. ΧΥ͂, 80: τῆς 
δ᾽ ὑπὸ τῶν ᾿Αϑηναίων ἐκπεμφϑείσης δυνάμεως ἡγούμενος Χαβρίας ἐπόρϑησε τὴν 
Ἑστιαιδντιν χώραν᾽ --- αὐτὸς δὲ ταῖς Κυχλάσι νήσοις ἐπιπλέων προςηγάγετο Πε- 
πάρηϑον καὶ Σχίαϑον καί τινας ἄλλας (ἰῃ!6 1656 Ιοσυπὶ οἱ ΠΟΏΠΌΪ89 [ΟΓΐϑ886 
φυάγυ) ποτϊηΐηα ἰοίογοίδογυηΐ Ὑ. 86 ---90) τεταγμένας ὑπὸ Λακεδαιμονίοις. 

᾿ Ἐ΄806 ΟδΟΓίαθ δχρϑαάϊο δηΐθ δυοίυτλησμι 871 ἃ. ΟὮΓΡ., χὰοὸ Οτϑὺβ ἴαπὶ Γγαβίτα 

ΔῸ Ομδργία ἰθηίαία ἀοίθοϊς ἃ [,δοϑαδθιιοηΐ8 (Χθῃ. Ηδ]]. Υ, 4, 51 54.) ἰδοίδ 

ιν θπ ΌΘΣ ΟΣ, 5'.:]1οζο. 8 



114 ῬΤΒ ῬΓΐου. [68 

οδί. ϑοβδϑίονΡ ἀθ 800. Ρ. 9. 49 Ηδῃο αὔοαυθ οἰν[ΐθτα ἃ ΟΠ ΔΌΥΓδ, ααἱΐ 80 

ἰη8}}}8 δὰ ΤὨ͵ΓδΔΟϊΪδΔΘ ΟΥ̓ ἡδυϊβϑββοί οἱ ἀρὶπαθ Ῥθὺ ΕῸΡοθδ γϑαϊ ἰββοῖ (ηοί. 

80) ἴῃ ϑοοἰοίδίθιη γϑοθρίϑιῃ οοῃϊἱοὶξ 560}. 80 Ορρίάπιῃ ἘυθοθδΘ ΡΓῸΡΘ (6- 

ὨδΘΌΠ. ῥΓοΙ ΟΡ τὴ 5ἰπὶ (Διῆς ἀπὸ Κηναίου 41, 84), αυοά τοάΐθη5 8} 6χ-- 

Ροαϊοπο ματα Αἰ ΠμΘη θη βϑ: 8 ΘΟὨΟἑ 8856 νἀ. 80}. 84 Ουυμ [,8- 
οΘαἀδβοιβοῃίοΓΌΠ. Ο]88515 ον Ναχυχ οἱ ῬΑΓΌΙΩ ἃ ΟΠΔΟΓία νἱοίδ οϑδοί (6 η86 

ΒορίοιΥὶ 876 ἃ. Οἢγ, ϑοβδοίος. Ὠϑι. 1 ἢ. 86) Ῥασίοϑ δοοϑϑϑῖίϑϑθ οοηΐθοῖὶΐ 

500. ἀδ 806. Ρ. 10. [Ιη ἀοχίγα ρδῦίθ 8] ΟΥΌΤΩ ἰη50 ]ΔΟΥατΩ, ἱπργίτω8 Ναχίο- 

ΓΌΠΩ, ποιωΐηδ ροΥ ΘΓ. 82 Αἰμοηδύυῃ Εὐθοίοδγυτ (᾿Αϑῆναι Διάδες), 

ΟΡΡΙ αἱ ργορθ δία 8111, ον 68. 88 Αἀϊηοάμθτῃ διηθίσυαυμαη ΠΟ, Ὠθα4Π6 ὁχ 

ΟΙΩΠΐθυ8 4.86 ργοροϑίία βυηΐ ΒΘΌΡΡΙΘΙ θη 8 ]] τὴ ἰοστί ροίθδί ργϑϑίοι Μοίουϊ, 

41 Παλαιῆῇς δὺΐ Παλλῆς ἰοαὶ ἰυθοῖ, αἱ ΟΘρΒα]]θπἶδθ ἰπϑ0]86 οἰν 88 1η{6]16-- 
Βαΐαγ, 486 νοὶρο Πάλη (ἰποοΐαο Παλῆς) δβογίἰΐαγ. 84. Βυρρίον! Ἀδηρδθό. 
Εἰδβὶ ἰγδάϊϊατα θη οϑ8[, οΟρεϊηδίθβ ἰὴ βορδιύδίοβ 80 ρορυ δυῖθυβ 8] σ᾽ ἰη 

δ5Ὸ ΟΟΓΟΥΓΆΘΟ ΘΟὨΒ6α 8860 οὐ ΓΟΙΡΟ ἰο8πηὶ οοηϑί ἴδηι Δ υ1586, ἰϑηθῃ ὨΟΟ 
ὨΘΟΘΒΒΑΓΙΟ ΘΟ] Πρ ὁχ ἰοσηυα Κερχυραίων ὁ δῆμος (οἷ. ὃ, 86. 86). ΝδιΙῃ 
4υδο Βυδβοὶξ Ρ. 7449 ἀθ 80 γθ Ῥγοίῃ ἱ, {111 δυη!. ἀογογγϑοὶ ἱῃ δοοϊθίϑίθιῃ 

γϑοθρίΐ βδυηΐ ἃ Τιηοίμθο, 4αυ 15 οἰγοα ῬοΙορορηθϑυ Ὠδυΐθαϑδοί 500 ΠΉΘΙΩ 

ΟἹ. 401, 4 (νοῦθ 875 ἃ. ΟὮγ.). ὅ8η6 ἀθογϑθίιπι ἀθ6 οἷ8 βίγηυϊ ουστὴ Ασδγηϑηΐ- 

θὺ8 οὐ ΟΡ ΒΔ] ΩΣ θ08 ἰμβου θη 5 (η. 65) ἢοῃ δηΐθ τθηβοῖὴ Αὐρσυδίθπμηῃ δοίη. 

οδί, β86α ἱπάθ οοἸ]ϊσὶ ἤοη Ἰ᾿ἰοθῖ, ογαϊθι ἰθιρογυμ ἡθρ]θοίατῃ 6586 Οἰν 8- 
ἰδὺ58 ΤὨγδοῖδο (ὃ, 8---9) [ΠΟΙ ΟΟΓΟΥΤΆΘΟΒ οὐ ΑΟΘδΡΏΔη88 ἰῃοΥροϑὶ (8. Νϑτη 

Δ 0116 ΠοΡὶ ροίαϊ, αὐ δοάθτῃ ἴϑγ ἰθιάρογο ἀθ οἰνίίδίϊ δὰ8 οἱ χὰδ8 Τί οί ΒΘ 
οὐ χυδβ ΠΑΡ ΥΪ885 ἴῃ βοοϊθίβίθια γθοθρογαῖΐ ἰοῦ θη 418 Ρ]ΘὈἰβοὶία Πογθηί, 5θὰ ἰη 

Ἰαίθγου!]ο ογᾶο ἰθιηροσιλ ΟΡΒΟΓΥΔΙΘΙΡ, αυΐϊρθυ8 οαΐφαθ οἰν ἰδ} ΟΌΓΩ ΡῥΓδθίουο 

ΑἰΒμοηἰΘηβ απ) 46 ϑοοὶθίαίθ σοηγθηθγδῖ ; βἰδίπθηλαβ ἰσίίυΓ οὐπὶ ϑομϑοίογο, Τί- 

ΤΟΙ ΒΘ ᾿γυ8 αυϊάθηῃ ΟΟΓΟΥΓΆΠῚ ΡΟΥΘ ἢ 386 αυϑηὴ ΟΒδΡτίδηι Αθάογδι, 86 

ἈΘΔΓΉΔΗ85 οἱ ῬΓΟΏΏΟ8 ΟΘΡὨΔ]]ΘηἶδΔ6 δἰχαοί τυθηβῖθι}8 ροϑὲ ἀθιηθπι δὰ ΑἰΠ6- 
ὨἰΘηΒί χη ἰοΘἀ8 δοοθβϑίθϑϑβθ. 85 Εἰ ΒΟΒ Θὲ φαΐ ΒοαυθΏΓΡ ἀβαᾳ06 δὰ Ὀίοδθο- 

ΡΟΙΪα5 (ν. 9) ΟΠΔΟΡΙα8 Γοοορὶΐ Ὑ 0 δῃηΐ 875 8ἃ. ἋΟὗγ. (Ὀίοάογν. ΧΥ͂, 86. 

Αθηθ88 Ταοί. 1ὅ, ὅ. βορδοίθς. ἀθ 800. Ὁ. 18 84ᾳᾳ. θὰ. [ Ρ. 88). 86 Νοῃ 

βοοἰοίδίθιηῃ οἰν αι απη (ΟΠ δ]οἰἀϊσαγυη, 804 Ομδὶοίάθῃ ορρίἄυση δὰ Αἰμοη 

Ιηοῃίοιῃ 8 {τὸ (ϑίθρῃ. ΒΥΖ. 8. ν.) ἱπίϑ! οσθηάαμῃ τηοηυϊύ βϑ0 ἢ, ἀθ 806. ῥ. 1ὅ. 

81 Δίχαια παρὰ ΓΑβδηρα (16, 88. 84.) ἰηίο!]οσθηάδ ϑυη:, ὨΟΠ δ]ίθσα οἰ αδάθῃι 
πομλίηϊ8 οἰν 848, οοϊοηΐα ΕΓΟΙΓ ΘΒ: 1. 88 (ἀἰ. ηοί. 84. 89 Ὀοάον. ΧΥ, 

86 Τιμόϑεος δὲ παραλαβὼν τὴν ναυαρχίαν καὶ πλεύσας εἰς τὴν Κεφαλληνίαν τάς 
τ᾽ ἐν αὐτῇ πόλεις [ἰππ|ὸ ῬΓΟΏΏΟΒ 801058, οἷ. Χοη. Η6]]. ΥἹ, 8, 88] προςηγάγετο 
χαὶ τὰς κατὰ τὴν ᾿Ακαρνανίαν ὁμοίως ἔπεισεν ἀποχλῖναι πρὸς ᾿Αϑηναίους. ᾿Αλκέταν 
τε τὸν Μολοττῶν βασιλέα φίλον κατασχευάσας, χαὶ χαϑόλου τὰς πλείστας τῶν περὶ 
τοὺς τόπους ἐκείνους πόλεων ἐξιδιοποιησάμενος, ἐνίχησε --- τοὺς Λακχεδαιμονίους 
περὶ Λευκάδα. Ὠθ ΑἸοοία οἰαβϑαυθ ἢ] Νοορίοϊθιιο οἵ. Μοῖθσ 1 ἢ. 48 8644. 
Βομδοίος θθι. ΠΡ. 897 56ᾳ. 40 θυδο βοαυυηῃίυγ οἰν ἰαΐ65 ραγίϊτι ἰῇ ἰη- 
818 τηδῦῖϊ8 Αθϑροὶ (Υ. 186---96. 98, 830. 84) ραγίίτα ἴῃ Πἰ ογο ΤὨγδοίδθ (ν. 91. 
Φ9,, 88 --- 84) 5146, Θᾶ8 ΟΙΏΏ68 ἃ Τίοίμ60 ἰηίου τη ΘΏΒΘΙΩ ΑΡΡΠΘ 878 ἃ. 

ΟὮγ., 4ὰο Ὡδνο8 βοϊγογαί, οἷ Νουθιηθγθιη οἰ βάθη δηηΐ, αὰ0ὸ ῥγδθίαγα 86 

ΔΡαΪΟΔΓΘ ὁοδοία 8 οϑύ, ἰῇ βδοοϊοίαϊθπι γοοθρίδβ βίαία! ϑοηδοίοσ. ἀθ 800. Ὁ. 16. 

47 00118115 ἰοοΐβ Ὠἰοάοτὶ ΧΥ͂, 41 (χὰ νογὰ ἴα ]βϑἰβ τηϊβϑοῦ ἢ) οἱ ΧΟΩΟΡΒΟΙΙ 5 



--604] 11. ἃ ἢηθ θ6}1}1 ΡΟ]οροπηοβίδοὶ δὰ ΑἸοχϑηαρὶ Μαρηὶΐ τηογίθῃ. 1158 

Η6]}. ὟΊ, 4, 12. ἅ1Ὶ Ἠρβυδθοηβίατμη οἰν 88 Ογοὰβ ἴδ δηΐθ ἃ 1[,.δοϑάδοιηο- 

Π118 ἀοβοϊνοχαί (μοί. 28) βδϑὰ στα ἀθιηυτη βοοίοίαίὶ, δα βογί ρί δϑί. 42 Ἰρῃοίδ 

οἰνίϑ8ι. 48 ΟΒοσβοηθβὶ, οἷ. ἢ. 10. ἀἀ44 Διῆς ἀπὸ (ἐκ) τοῦ Ἄϑω 1ὅ, ὅδ. ἡ 
46, 394. 417, ὅ8. 18, 34. ἠδ ὕγθοιῃ ἴῃ ΤὨΓδοδθ ΟΥδ ΡΙῸΡΘ ἈΠΕ ΒΆΓΆΙΩ, 

6 Γορίομθ Τῆδϑὶ ἰῃ50]846, 5ἰΐδηη (οἵ. 491) ἰπ 0] ροϑηάδιῃ 6586 νἱαϊὶ βομ δῖον 

ἂδ 800. Ρ. 18; ΠδΙΏ4.6 ὁχ τοὶ φυΐβ ἀυδθυβ Θορηοιη 5 4|06γ8, ΑἸΒΘηΐ6η- 

Βίατα σΟ]οηΐδ ἰῃ ΟἸΘΙΒΟΏ680 5]1ὰ (Νεάπολις ἀπ᾿ ᾿Αϑηνῶν 1δ, 49) ἴὰπι πΟὴ 
ἰδ ἰαἰ580 νἰἀ οί, Δ]}06Γὰ ΡΔ]]ΘΏ 68 Ῥδοηϊ80]846, Μοηἀδθογθτη οοἸομία (16, 8. 

4, 41, 44, 48, 418, 14. 45) δηΐθ Τιηοίμϑὶ Ὀ6]] τὴ ΟἸγη  δοῦτα ἢ ρΡοἰοϑίδίθιη 

Αἰ ΠΟΘ Θϑ᾽ 1 ῬΘΥΘηἾἿΓΘ Ὡοη ροίυϊί. 46 αἴ. Χροη. ἢδθ]]. ΧΙ, 3, 23 ὁ δὲ 

(Τιμόϑεος) ἅμα ἀποπλέων τοὺς τῶν Ζαχυνθίων φυγάδας ἀπεβίβασεν εἰς τὴν χώ- 
ρᾶν αὐτῶν. 6 Πῖ8 ΘΧΌυ5 Ὠἰοᾶ. ΧΥ͂, 46 (αυΐ 608 ῬΟΓΡΟΓΔΙΩ Ορίϊτηδίοβ 
[αἰ886 ὨΔΡΓαΙ) ἤϑ6ο βρϑί: διαβιβασϑέντες εἰς τὴν νῆσον ὑπ᾽ αὐτοῦ κατελάβοντο 
χωρίον ὀχυρὸν παρὰ ϑάλατταν ὃ προςηγόρευον ᾿Αρκαδίαν. Ἐγυϑίτα Νήλλῳ πο- 
ἸΏΘΗ ΟΟὨΙΘΟίΣΙ8Β ἰδηίαγαηῦ Βοιηΐηθ8 ἀοοίί. ΑΓοδϑαϊα ἰρϑυβ8 οδϑίθὶ!}, Ν}}}8 

ΙηΟΠ 8, ἰῃ 400 Θχϑίγαοίαϊη ογαΐ, ἤὨοιθη [πΪ8806 νυἱάοίυν (Βυγβίδῃ αθορν. ΟἹ. 

ΠῚ Ρ. 8790), φὰξδ ΓΘ 5ϊ:π}1}} ΘΧρ  οδῖ ΑΙ ΟᾺ] 805, ααἱ οἸθηδίοηὶ αἱ ΜΘίογΟ 

οὐ βομδθϑίθσο. Οδίογυστῃη οσουρανουθηΐ ΡΟΡΌΪΑΓΘΒ πὶ Ἰοσυμη ἰϑῖὴ οὐ Τὶ- 

ΙΟΙΠΘῸ5 ΘΧ Ιηϑηὶ ΙΟηΐο γϑάϊγοί, νυ 874 ἃ. ΟἸγ., δ ἰῇ ϑοοἰθίδίθηι γϑοθρί! 

6586 ΠΟῺ ροϑϑυῃϊ δηΐί6 ΔθοϊΠ1ὴ 878, ααΐϑ Θχίγο τη Ἰοσα ἰθηθηΐ ἴῃ 80- 

Οἰογαα ᾿Ἰδίογου]ο. 

604 Ταρυ]α ΤλροΡ 5 Ῥρηΐο] οὶ ἱπνθηΐδ πίον μοαΐϊσυῃ Βδοοδὶ 

οἱ οἀδθᾷμῃ Ηρδγοαϊβδ. Βα. Κορῆ]οΡ (ὰ. 1. Αἰ. Π| 178. 

[Δ ρ]Ίιστοτέλης - Εὐφιλήτο 
ΓΑχ]αρνεὺς ἐγραμμάτευ εἰ ν]. 
[Ἐπ͵]: Ναυσινίκο ἄρχοντος 

ὅ [Ἔδοξεν τῆι βολῆι καὶ τῶι δήμωι, Λεωντὶϊς [| ἐπρυτίάνευεν 2, ᾽Δρι- 
στοτέλης ἐγραμμάτευί[εν, τῶν προέδρων ἐπεψήφιζεν Παντάρε- 

[ιλογᾶθ γ οὶθᾶγ 8 Ἰοηΐο86 στοιχηδὸν ἀἰδροδίίδθ ὈγδϑίθνυΡ ν. 1-- ὃ σωϑίου δυ8 
{ΠῚ ΘΡῚ8 Θχαγδίοβ. 4 ΟἹ. 100, 8 (8181 ἃ. ΟὨγ.). ῷ Οοΐανϑῃηλ ὈΥΥ ΔΗ 81Ὼ 

6886 ὙΟΥΪ 8[1}16, βϑρίϊ μηδ ροβίθυιούθιῃ 6880 οϑυΐαπι οϑί. Νδιὴ Ὀϊοάοσαβ ΧΥ, 

80 ροβί ρῥἱο ἰβοϊζυῃ (Ατὐιβίοίθὶβ, ἢ. 68) Ζᾷο νϑθἱ θββϑηΐ Αἰ ΘἢΐΘ 868 ΔΡΤῸΒ 

ἴῃ βοοίουττ ἰθῦτα δα οθ, ργΐ08 ΕΒοΘαΘ ρόρυ]ο8 Ὀγϑϑίος: θϑίίδθθηβοθβ 

δα ϑ8οοσἰθίαίθιη ϑοοθβϑ880 δγγαῖ. Κ. Ουδ6 χαΐῃ δοουΓαίο σγοϊδίδ βἰηΐ, 60 πλὶ ΠῸ 8 

ἀυθίίαγο ᾿ἰοϑί, αυΐϊαὰ ΘοΟΓαπλ Ποιλΐηα ἰἢ 8ΟΟΙΟΓΌΠῚ Ἰαίθγουϊο ΠΟῺ βἰσὴ} οὔτ 

ΡΙΘ βοιίο, 804 ροδβίθϑ ἰμποῖβϑα ϑιηῖ (6832. Αηΐθ πῃθηβοὴ Μαίπθηι ἃ. 877 ἃ. 

ΟὨγ. ἘΠΒΟΘΘΏ868 ἰοοαυ8 οὐμλ ΑἰΠΘΗΘΩΒΙΡΒ ἰθοΐβ86 Βυ80]:, ἀ6. ζΖινοὶίθ ἀἴμ6- 

ὨΙΒΟΩΘ Βαηῃά Ρ. 745 οχ οἷβ 4φῦδθ ἀθ Ομδοτγίδα ὀχρϑαϊοηθ πϑυγδηίν (Ὀ͵οά. 

ΧΥ, 80, 3) ΟΟἸ]ορσῖ. Αηίθ π᾿ τωθηβοί υἱἱχαθ, Ναυβίηϊοο οὐδ) τη 8 Γ- 

ἙἐΠοηΐο, δοίη 6886 ἰδ {{{ὰ]}}}8 ἰηάίοϑδί. 

8Ὲ 



16 ῬΑΓΘ ὈΓΪΟΡ. [64--- 

τοίίς.. ... πεύς: Πύρρανδρος εἶπεν περὶ ὧν λι[ἔγοσιν] οἱ Χαλ- 
χιδῇς, προςαγία]γέν αὐτὸς πί[ρὸς τὸν δῆμον ἐς τὴν πρώτην ἐχ- 

10 χλησίαν, γνώμην) δὲ ξυμβάλλεσϑαι τῆς βολῆς, ὅτι] δο[[κεῖ τῆι 
βολῆι δέχεσϑαι τὴν συμμαχίαίν] πι[αρὰ τῶν] Χαλκχιδίέωϊνν τύχηι 
ἀγαϑῆι, χαϑὰ ἐπίαγγέλλον)ταίι οἱ Χαλχιδῆς. ὀμόσαι δὲ τ[ὴν]) 

15 πόϊλιν Χαϊλχι[δεῦ σιν καὶ τὸς Χαλχιδέαίς Ἀ1||9[ηναίοιϊς, καίἐ ἀν]α- 
τράψαι ἐστήληι λιϑήν) ηι χίαὶ στῆσαίι ᾿Αϑήνησι μὲν ἐν ἀχροπό- 
λίει, | ἐϊν [δὲ Χαλ]κίδ[ι ἐν τ]ῶν ἱερῶι τῆς ᾿Αϑηναῖζαϊς [τἰὸν ὄρχον] 
χαὶ [τὰς συνϑήχας. εἶναι δὲ συϊνϑ᾽ήκας ᾿Αϑ]ηναίοίις χ]αὶ Χαλ- 
χιδεῦσιν τας[δε]᾿ 

20 [Συμμαχῆα Χαλκχιδέων τῶν ἐν Εὐϊβ)οίαι [καὶ [᾿Αϑηναίων " 
ἔχεϊν τὴν ἑαυτῶν Χαλχιδέζας ἐλ]ευϑέρ)ος ὄνταίς καὶ] αὐτονόμος 
χαὶ ἰἀφοροϊλογήτοὶς 4 ἦτε φρορὰν ὑποδεχομένος [παρ᾿ | ̓ Αϑη- 

25 ναίωνδ μ]ήτε φόρον φέροντας μήτε [ἄρχοντα παραδ)]εχομένος ὃ 
παρὰ τὰ δόγματία τῶϊν συμμάχων - ἐὰν δέ] τις [ἴη:} ἐπὶ] πολέ- 

[μὲ ἐπὶξ τὴν χώραν ----π--- } 

8 ῬγΓΓΠΒΉΔΟΥ ΑΠΔΡΒΙγϑιϊ 8 Βυγη0 βϑἰυαἀϊο 5οοίοίδίβ γοῦ5 ῥγοϊῃονοπα 8 

80 ἀραΐδ86 νἱάθιυν, ἰὰ φυοὰ ῥγϑϑίοθυ δῆς γορδίϊοηθιῃ ἀυδο ἰοθαίίομοθ, Βγ- 

Ζϑῃ(ίδοα (64, 9) ὁ ΤὨΘΌδΩΔ (68, 67) ἰοϑίδηΐαν. Τα ποηάυμ ργονυθοίᾶ δοίβδίθ 

[α͵886 νἱάοίυν, αυΐρρο αυὶΐ ἃ. 380 ἃ. ΟἾὮγ. οἰΐδιαι βϑυροῦϑίοβ [ἀθτὶῖ (ΑΘθ50.. ΠῚ, 

4890). 6 τγο]φαΐβ οἰὰβ8 τγοῦϑ οἵ. Α. ϑομιδοίοῳ οιμοδίῃθηοθθ 1 ἢ. 187. 

ἀ ϑυρρίονί, ποαυϑαυδιῃ ἰπίοϊ Θυα ὈΪ]Ϊ90 γαίὰ8 ϑϑηάθῃ γϑῖ 8 ΘΟΙΔΙΘΙΔΟΓΑΓΙ. 

Ιάθηλ ϑῃΐπὶ οἰΐδιι ἰῇ ργδθοορίυτῃ ἀθ ὑγδοίϑοι 8 Αἰ μϑηϊθηβίυτη δοὴ τϑοὶρ ἢ ἃ 8 

οδάϊξ, φυοά 58'π6 ἀυδίο ἰδ ᾿ἰθογίδιβ οἱ δυϊοηοιϊηίδα ἰᾳτο σοπιἰποίυῦ. ὅ ϑδυρ- 

ὈΪον!. 6 Εχ 68, 32 ΒυΡΡΙΟΥΪ ; ἰῃ ὈγΓϑΘροϑίΟη9 ναγίαγὶ ν. 38 ἀοοοῖ, ἢθαὰ6 

παραδέχεσϑαι Ὠυΐο Ἰοσο πο οοῃνθηΐίί. 

Θῦ Ἐγδριηθηΐδ ἀυο ἰϑθυ}]8θ τυ μοἷ5 ΡΘηί(ο] οὶ, ἰηνθηΐα ἴῃ 
δΓ66. Ὠοχίγυμῃ (α) 644. ΡἰΚὶ5 Ερῃ. 4ὅ8. Ἀδηραθό Αηΐ. Ηθ]]. 
383, υἱγυμαὰθ 6Χχ 5.18 δΔροσεδρηΐβ ΚοΟΘΗΪοΓ (. 1. Αἰι. ΠῚ 49. 

Οἵ. χυᾶο ἀθ {{{0||0 ὀχροδυογυῃί Μ. Η. Ἐ. Μοίουῦ, Οοιῃπ). ΘΡΙ ΩΓ. 

Ι ρ. ΥἼΙ1. Α. ϑοβδϑίθι. ἀθ 80018 ἢ. 123. 

[Φ]ιλοκ λῆς Ὡ[- --- - τ ἐγραμμάτευεν). 

[[ΕΠπὶ Ἱπποδάμαίντος ἄρχοντος;, ἐπὶ τῆς. ..... ίδος δευτέρας 

{μπιοταθ νοϊβαγθθ οηΐοϑο στοιχηδὸν αἰϑροδίί(δο ῥγδϑίθυ υ. 1, αυὶ τηδίουθϑ 

᾿Ἰ{γα8 ὨαΡΘί. 4. ΟἹ. 104, 4 (875[4. ἃ. (Βν.). 

, 
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πρυτανίείας2, ἧι Φιλοχλῆς Ὦ ......κγὐ σον ον [. ἐπγραμ(μ)άτευε, 
δ ἔδοίξε τῆι βολῆι καὶ τῶι δήμω ̓  Κρίιτ ος εἶπε΄ περὶ ὧν λέ- 
ἰγοσιν ἐν τῆι βολῇ. οἱ πίρίέσβίεἰςΪ] τῶν Κερχυραίων χαὶ τίῶν 
᾿Αχαρνάνων χα]ὶ τῶν Κεφαϊίλ]λἸήνων 8, ἐπαινέσαι μὲν τίὸς πρέσ- 
βες Κερχ)υραίων [χ]αὲ ᾿Αχαρνάνων χαὶ Κεφαλίλήνων, ὅτι εἰσὶ 
ἄν)δρες [ἀ]γα[ϑ] οἱ περὶ τὸν δῆμον τὸν [ Αϑηναίων καὶ τὸς] συμ- 

10 μάχος [χ]}αἱ νῦν καὶ ἐν τῶι πρόσϊϑεν χρόνωι᾽ ὕπως δ᾽ ἂν πραχ- 
ϑείι}} ὧν δέονται, προςαγαγείϊν αὐτὸς ἐς τὸν δῆμον, γν[ώ)μ[η]}ν 
δὲ ξυμβάλλεσϑαι τῆς βολῆς, ὅτι δοκεῖ] τῆι βουλῆ!ι, ἀνα(ῃράψαι 9 
τῶν πόλεων τίῶν ἡχουσῶν τὰ ὀνόματα [ἐὶς | τὴν στήλην τὴν χοι- 

1δ νὴν τῶϊν συμμάχων τὸν] γραμμαίτ]ήϊα τῆς βουλῆς. καὶ ἀποδόναίι 
τὸς ὄρχος ταῖς πόλείσι) [ ταῖς ἡχόσαις τὴν βουλὴν [χαὶ τὸς στρα- 
τηγὸς (ἢ καὶ τὸς ἱππέας καὶ τὸς συμμαΐχος ------τ-τ-τ-ς-τ--τ--ς-- 
-----Ὁ- [. «ν᾽ πραχϑέντων δὲ τούτων ---------τ---------- 
-τ| νιον δόξει τῶι χοινῶι [τῶν συμμάχων ---------------- 

20 --ἰ . ληφμομένος τὸς ὄρχος ----------- '---ς--- ο. εἰς τ-- - - 
8 

4 Μροηβὸ Αὐρυβίο δὺϊ ϑορίοιῃ δὶ 875 ἃ. Οἢγ. 8 Αἵ, 6884 89, 

4 ΑΝαιράυαι. 

66 Β4518 ΤΙ ΡΠ ΟΥἿ8 Ροηΐ(6]1οἱ 10 ἀυὰβ ρᾶγίθ5 ἰγδοίᾶ, ἰηνθηίᾶ 

ῬΓΟΡΘ Ραγίμβοηομδ. Ραγίθιη ἀδχίγδαιῃ (ὃ) οά. Ἀδησαρθέ Απηΐί. Η6]]. 
1099, 5ἰηϊδίγαιῃ (α) Ρἰ {8 κΚ15 ΕΡὮ. 895ὅ98., υἱγαμηααθ ΘοΟΠἰ Ποΐϑτη 
Η. Βεογάθιδηῃ Ἠθγιηδο ᾿Υ͂ Ρ. 38ὅ. 

α ὃ 

Κόνων Τιμ[ο] ϑέο. Τιμόϑεος Κόνωϊνος!. 

{{{|{0γ86 Ιοηΐοδθ γ ϊσαγοβθ. Ρδῦβ. 1, 94, 8: ἐνταῦϑα χαὶ Τιμόθεος ὁ Κό-- 
νῶνος καὶ αὐτὸς χεῖται Κόνων. Απηΐθ Βᾶ60 νοῦθᾶ Θομλ)θογν Γῆς ἄγαλμα 
ἱχετευούσης σαί οἱ τὸν Δία; 86 ἰταριηθηίαη ἃ ἰῃνθηϊη 6ϑὲ ὈγῸρο {{{ὰ]ἠῚ τ 
Γαρίὶ ἱποίβυτη Γῆς χαρποφόρου κατὰ μαντείαν (ἃ. 1. Αἰΐ, ΠΠ1 466), δβορίθηίγίο- 
ὨΘΙῺ ΨΝΘΥΒΏΒ 8 ΡΑΓΓΒΘΏΟΏΘ, 6 γοβίοηθ βϑρίϊτηδθ 80 ΟΟΟδ8Ὲ σΟἸυχηηδθ. Οαδηάο 

886 (οῃοηΐβ Τίτηοίποίᾳαθ 5ἰδίυδο ϑγϑοίδθ δἰπί, ἰβῃογδαίῃγ. ΑἸΐϑδθ Θογ ἢ ἄθυῃ 

ἰτοδϑίηθβ ἰῃ ἴοτο ογϑηί ((οτη. Νορ. Το. 8. Ραυϑ. 1, 8, 3), δίᾳφῃθ ΤΙηο- 

1800 φυΐάθηη διὰ τὸν περίπλουν τὸν ἐς Κέρχυραν Θυχη ΒοποΟΙδη {γα ϊατ γοίογί 
Αϑϑοῃΐηθβ [Π, 248. 

617 Τάρδυ}]ὰ Δμθηθᾶ ἰηνθηία Ὠοάοηδθ. Βάὰ. Καὶ. Καγᾶρϑῃοβ ἢο- 
ἀοῃα οἱ 865 γΓΪη65 Ὁ. 72 ((Ὧ0. ΧΧΧΙΨΥ͂ ἡ. 4η. 
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Θεὸν τύχαν ἀγαϑαν. | ̓Επιχοινῶνται 1 τοὶ ΚΙοϊρχυραίῖοι Διὶ | 
Νάωι καὶ τᾶι Δ[ιώναι, τίνι χα [ϑεῶν ἢ] [ ἡρώων ϑύον[τίες καὶ 

ὅ εὐχ[όμενοι] [ ὁμονοοῖεν ἐπ]ὶ τὠγαϑόν. 

{ἰ0{ογᾶγαμ ἰΟΥλΔΘ ὙΟΪ 865. 4 ο δος ὑθῦρο, ᾳυοὰ Κ. Π0η ἃρπονο- 

ταί, οἷ. Βυγδβίδηῃ 5: Ζυ ρΒ ον οί ἀον Καὶ. ὈάΥΘΡ. ΑΚδάθγηϊθ ἀθὺ ἾΥ 1886} 80}. 

4818. Π ρ. 41, αυἱ τιοπυὶϊξ ἐπικοινοῦσϑαι “ ΘΟΏΒΌΪΘΓΘ΄ ὯΘ 80 Αἰΐδο ααϊάθι 
ΒΟΓΙΏΟΠΘ 8] 6 ηππὶ 6886 (ΡΙαί. Ῥγοίδα. 818 Β). 4 τῶι Δὶ τῶι Κ., ουἱ ϑυρρ)!ο- 
ΤλΘηΐο ϑραίϊ πὶ ΠΟ β0 ἔσΘΓΘ το] ἰαυογυ ὙΘΥΒΌ ἢ. ΟΟΙ ρδγαίίο ἀοοοί. ΝΟΧΌΘ 

Ρ[Ο]8 δ οῦὶ πουγλίηὶ δαάϊίυϑ, ἰῇ 8][6γο οἵηΐϑϑὺ8 αὐἱϊοαύδῃ οἰ βἰοη 8 

μαροί. Ησυπο ἰἰαϊαπι οἱ ἰπβϑοχαθῃίοῃ οἰ υβάθπιὶ ἴθγθ δοίδίἰϊβ 6886 δρραζοί. 

Οὐϑεῖ 560 }} ἰηϊο ποῦ δηϊ ψαΐογοϑ 6886 ᾿ἰογαίαγα Ἰοηΐοα ἰηάϊοδί; δ }}6 

τηυ]ίο ροϑί τηϑάϊθτῃ αὐυϊάθηῃ 88 ΘΟ Ὁ ἤδ66 ἰηβου]ρία αἰραιηστοὶ 805 (68, 4) 

ΘΧ δηιίαυΐογο ᾿ἰογαίαγα τοίθηί8 γσυΐϊί. 

68. Τὰρυϊ]ὰ Δῆθηθαᾶ ἰηνθηία Ὠοάοηδθ. Εα. Κϑγᾶρδῃοβ ἢο- 

ἄοπο οἱ 505 ΓΪΩΘ5 ἢ. 72 ((80. ΧΧΧΙΥ͂ ἡ. ὅ). 

[Ἐπικοινῶντ]αι 1 Κορχυραῖοι Διὶ2 Νάωι | καὶ τᾶν Διώναι, τίνι 
- ἍἌ ξ ΄ ἤ 2 [ 3 

χα ϑεῶν [ἡ ἡρώων ϑύοντες χαὶ [εὐχόμενοι χαλ]λιστα καὶ ἀ[σ- 
“ ιν 

φαλέστατα | νῦν χαὶ ἔπειτα] βοικέοιείν]. 

γα ΡΌ τη ἰοῦ ν Ϊρ8Γ68. 4 (αἴ. 671. 4 (αἴ. 672. 6 δοίαϊθ ιἰ- 

(αἱ οἵ, αυ8θ δἀηοίανί δὰ ῃ. 67. 

69 “Ἰῃ [μϑἰονὶδ τυ8θ0, οἱΐπη Αἰμθηΐβ; οΟχ βοῃθαϊβ Ἐοϑίϊ". 
Εά. Βοροκὰ ἃ. 1. α. 8864 (Κυμιδπυαῖβ ᾿Επιγρ. ἐπιτύμβ. 1800). 

Κλεοδήμο | τὸ ᾿Αριστί(ῇππο! Θασίο ὁμήρο. 

[υἰογαϊ γα Ιοηἶοᾶ. ἮἩΐο οοἸ]οσανὶ, αὐΐἱᾶ ὈΓΟΡΙΘΡ ΘΘΏΘΙΙνΟΒ ΟΟΙΒίδηΟΥ 

βἰρ] οὶ ο βοΓΙΡίΟϑ ΓΘΟΘΏΓΟΥ Θογΐθ ἃπη0 875 ἃ. ΟἾΓ. Υἱχ 6886 ροίοϑί {{{0]05. 

Αἱ αᾳυοΐ δηπηῖ8 δηϊυ!} 0 δἰ, ἀἰβοογηΐ ἡθααϊί. Νϑαῦθ ϑηΐϊτὴ ἰῇ δ ΙΏ8η08 

ΓΟΓΌΓΩ ὈΓΪΙΪ8 58860.}} φυδΡίὶ ἰθιροῦὶ 8 σΟβίδυΠη πλοηηοτῖᾶ δοϊπ)8 αὰὰ ἀ6 

οᾶυθα οἱ ὰὸ ἰθιροῦο ΤὨδϑίϊ Αἰ μθῃἰθηβίθιβ ομϑίἀθθ ἄδγα οοδοίϊ βδίηξ. 8816 

ὨΟῺ ΔΌΒΟΙΤΟΙ ἃ ὙοΥὶ βρθοὶθ, ἰη8}]Δ ἃ ΤὨΓΑΒΥΒΌ]Ο γοουρογδία (0]. 98, 4. 4087 

ἃ. (ἢν. οἵ. 49 4) αἸοοάοιηυτῃ ορδίάθιη ἀδίυπη Ὠθαῦθ τυ]ο ροβί Αἰ μοηΐθ Τη0Υ- 
ἴὰυσ 6856. Οδγίο ἢ {ογαίαγϑο Ἰοηΐοδθ 808, ἰῇ ὨΟΙΪηΐἶ8 ΤὨδϑὶ} ρΟἰ 858 1} 

 ΤβοΟηυπηθηίο, Ὠἰδὶ] τηΐγὶ ϑρϑί 1118 δοίβίθ. 1 ΑΡΙΣΤΟΦΠΙΓΓΟ. 
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70. Τάαρυ] τπϑγτηον 8 ΟΡ ϑιμοργάρμᾶ (α ἴῃ ἔγοῃΐθ, ὃ ἰπ ἃνθγβὰ 

ρατίθ) Αἰμϑηΐ8 ἰη Βυἰἀηηΐδηη ὑγδη βία (ΜΆΓΙΩΟΓ βϑηαννί6}86). 
ἙἘα..}. ΤΑΥΟΡ, Οδηίδουσίδθ 17.4.8, οὑπὶ ἰΔΡυ}8 δοῦὶ ἰμοΐϑα, ἀθί παθ 

Ροδβί 81105 (Δ 10 1015 ἘΟΌΓΙΩΟΙΪ 5064 18) ΒοΘΟΚἢ (ἃ. 1. α. 18. 
Βίδδίβῃδυβἢ. ἀογ ΑἰμθΠΟΡ 1 Ρ. 78 5ᾳαᾳ. ΟἿ. αυδὲ ἀ6 {{{πι]0 6χ- 
Ροβυΐϊ α. αἸΡογί, 6 ]δοᾶ. ἀοίίησδο 1869 Ρ. 86 544. 

α 

Ε. 9. 

Τάδε ἔπραξαν ᾿Αμφιχτύονες! ᾿Αϑηναίων ἀπὸ Καλλέο ἄρχοντος 2 
μέχρι τὸ Θαργηλιῶνος μηνὸς τὸ ἐπὶ ᾿Ἱπποδάμαντος ἄρχοντος ὃ 
᾿Αϑήνησι, [ἐν Δήλωι δὲ ἀπὸ ᾿Ἐπιγένος ἄ ἄρχοντος μέχρι τὸ Θαρ- 

ὅ γηλιῶγος μηνὸς 4 ] τὸ ἐπὶ ἹἽππίο ἄρχοντος, χρόνον ὅσον ἕχαστος 
αὐτῶν ἦρχεν, οἷς Διόϊδωρος Ὀλυμπιοδώρο Σχαμβωνίδης ἐγραμ- 

Π{{πογᾶθ Ιοηΐοδθ γ θαγθβ στοιχηδὸν ἀἰδϑροδίίδθ. 4 ΑἸρΡ ἢ ογοη 65 [Ὡ8- 

αἰδίγαίυβ Αἰμοηϊθηβίυτη ϑυπί, οοηδί αι, δα δατηϊηἰδίγϑ 188 ΓῸ8 880 ΓᾺ8 Αρο]- 

8 Ὠ6]11. Εχ βουϊρίογίθυβ ὑπὰτὰ Αἰμϑηδουμ ΡΥ Ρ. 178 ἃ ΘΟΓΌΤΩ τηθη 61 
ἴδσοῦο τηομΐΐ Β., φαΐ ὁχ ὨοΟ {10 ϑἰησυ!ο5 ΘΏηΠ08 ΑἸΩΡ ΒΒ οἴγΟηθ5 οὐ 5]η-- 

5115 8ου 5 ἔπ 886 οΟἸ]οσῖ. αὐἱ ἴγθ ΟὈΙοχυϊαν ΟΙΙΡοσί Ρ. 88, σοἸ]οσίυγη 

γί Ὑἱγογύτη βἰδίθθηϑ, αἱ ΡΘΓ χυδατοπηΐατα ἰῃ τηδρίϑίγαία τηϑηϑοῦίηί. ΑἊ 

ἀθ οοἰορῖο χφυϊάθηῃ ροϑὲ ἱπνθηίαμῃ {απ 71 (ν. 19 τοὺς ᾿Αμφιχτύονας τοὺς 

ἀεὶ ἀμφιχτυονεύονετας. 32. 81 τὸν γραμματέα τῶν ᾿Αμφιχτυόνων. 396 τοὺς '᾿Αμ- 
φιχτύονας) Ὧ6 Ἰονίβϑηδ χυϊάθπι ἀυλί  δίϊυ Το αυϊαγ, βοὰ ἀθ τηυῃθ "8 ἰθπὶ- 
ῬΟΙΘ ΠΟ ροβϑῦτ αυΐη ἃ ΕἸ Ρογίο ρ]8ηθ αἰβϑθη δ (οἵ, ηοΐ. ὅ. 6. 7). Ὕαυ- 

ΤΑΙ ΓΘΡΌΙΩ Β8ΟΓΆΓ ΠῚ ΑΡΟΪἸ η8 Ὠ6}}} ἰα Ογαίθίθ δγομοηίο (0]. 86,8 4848 ἃ. 

ΟὨγ.) ρθη68 Αἰ Ββθηΐθῃβο8 ἔυΐ5860 ἰθϑίαίαν (ἰὰ]ὰ8 Ο. 1, Αἰξ. 1 988. Αἱ ἠραυᾶ- 
΄αδ γα 116 οϑῦ, ἰμάθ 80 θΘ0 ἰθιροῦθ υϑαὰθ δὰ μυϊα8 {{{}}} δοίαίθιῃ ἰὰ 

ἰὉ8 οἱβ Τηϑηϑ:880θ. ᾿ττη0 ροβί ρυδϑηδίῃ δὰ Αϑροὸβ Πυχηθὴ Οοτηχηΐβϑϑ8ηι, σαυπὶ 

ΟΙογυοῃΐ Αἰἰἰοὶ ὁχ ορρίἀϊβ ἸΩΒΌ ]ΔΡΌ. ΘΧρΘ ΓΘ, οἰΐατα Ὠ6]1}5 ὑυΐθ] 81 58-- 

ΟΥΟσαΤ ΑΡΟΠ 8 τϑα ἀἰΐδη 6880 ὁοηδθηΐδηθυῃ οϑί ((ΐ. ἢ. ὅ0). Ουΐυβ τὸ- 

σαρογϑηᾶδϑο Αἰ θη ΘΒ 8 1] δου] 88 ογαΐ δηίθ Ναυβί ἰοὶ δηθυτχῃ (0]. 100, 

8, 8787 ἃ. (ἢγ.), αῦο ἄθησο ρῥγίηοίραία τοδτὶβ Αθρϑϑὶ ροίὶ ϑαηί. Τυμ ἰσὶ- 

[γ ἀθυπὶ ΑἸΩρὨἰοίγομοβ Αὐτοὶ ἰηϑε 01 ϑαηΐ, αὖ (Δ|1680 δηηῸ5 (0]. 100,4. 

871|6 ἃ. (ἢ γ.) ῥγΐϊυ 8 οἴηΐηο δυΐιβ τηδρίϑίγαίϊ 8 [ογὶ}; χὰδ ΓΘ ἴδο!]6 ὁχρδ- 

ἀἰυπίαν αἰ(βου]δί685 φυδοάδηη αὐυδ0 οαἀϊξοτοβ Ὠυΐϊὰ5 εἰ{}} νοχανογιηΐ (οἷ. ποί. 

9. 49ὴ. 4001). 400,4. (8716 ἃ. (Ἐγ.). 8 Ο]. 104,3 (8154. ἃ. (Βγ.) Ηδθ 
ἰρφ Γ ἰοἰῸΠῚ ΔΗΠΟΣΌΙΩ, ΟΧ αυΐϊρθὺ8 ἰθυῖ8 ὩΟΘῺ ΡΙ]ΘηυΒ Θθϑ8ί, γαίΐοηθϑ βυηΐ (Ἃί. 

ποί, 48). 4 ΤὨΔΡ ΘΙ ομθτὰ αυϊηΐατῃ δηηΐ Ὠο]δοὶ 6 θγυσηδ ἰηοΐ ἢ [18 ΤΏΘ}-- 

ΒΘΙῺ 6880 ὁχ ἰηθα 115 ὨΙΘΓΟΡΟΘΟΡ ΠῚ ὨΘ᾽᾽ογαα ἰδ 0}}18 ἀοτηοηβίγανί Τῇ. Ηο- 

ΤΩ0116, Βα θέ ἀθ σογτοβροηάδηοο Ἠο]]όπίᾳιθ Υ (1884) Ὁ. 95 564. δ δο 

ΑἸ οὐγοηΐθυ8 ἰηςθ]]οχὶὶ Β., ἀθ διοδμοηϊουβ α. Αἱ ἴῃ {για {Π|ὰ ταί οηθ 

ΔΏΠΟΒ ΟἸἰΥΠ68 ΔΡομοηί1 ΠΟΙ ἑηἰΡ5 83 η1Ποδηάϊΐ [416 δά ἀἰἰαπηθηΐαπι ϑαρογνᾶ- 
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μάτευεν 9, ἀπὸ Χαρισανδρίο ἄρχοντος ᾿Ιδιώτης Θεογένος Ἀχαρ- 
νεὺς7, μέχρι τὸ ᾿Εχατομβαιῶνοςς μηνὸς τὸ ἐπὶ ᾿Ϊπποδάμαντος 
ἄρχοντος Σωσιγένης Σωσιάδο Ξυπείταιών 8, ἐνιαυτὸν ἐπὶ Καλλέο 

10 ἄρχοντος9 ᾿Επιγένη[ς Μ])εταγένος ἐχ Κοίλης, ᾿Αντίμαχος Εὐϑυ- 
νόμο Μαραϑώνιος 19, ᾿Εἰπ)ι(χ)ραϊτηκκ 11 Μενεστράτο ΠΙαλληνεύς. 

Αἴδε τῶν πόλεων [τὸ] τόχο ἀπέδοσαν 12 

οδηοῦμ οδῖ οἱ ρἶδηθ ἰηδαυάϊυτῃη. ὕἱ ἰφίαν ΒοΟΘΟΚΙΪ γαϊΐο ἰθπθηάα οϑί, ἰΐδ 

Ὠθαυδϑαμϑιὴ οὐ Θ0 ἴδθ0 ἀ6 δἰηρπ} 8 δηηυΪ8 τηδρίδίγαι θυ ἱπίογρυθίδυϊ ᾿ἰοθέ 

(μοί. 4). Ἰμαὴο δοουγϑαίθ ρϑγῦρϑῃβὶϑ ὑθΡΟΓΌΙ ποίδιοηΐθυβ 4086 ν. 6 5844. 

Ἰοραμον (οἵ. ἠοῖ. 7. 8. 9) δρραγοῖ ἰγί τὰ Υἱγογατα ΟΟἸ]ΘαϊΌπ, [1580 816 δου- 

βἰἰταΐὰ, αἱ χαοίδηηϊβ ὉΠῸΒ ΟΥΘΑΓΘΙΌΓ ἰΒ4 9 ΡΘΓ ἰγ θη ἶ πὶ ΤΩ Π8 ΟὈ[Ποτοῖ. 

Αἱ ἰηἰἰπὰτὰ μυΐθ5 ἰηδίϊ (αὶ 516 τηοὰο βογὶ ροίυϊ(, αἱ ἴγ68 βίπηαὶ ογθδγθηίυῦ 68 

οοηάϊοίοηθ υἱὐ ὁχΧ οἷβ ὕὉΠ08 ΔΩΠΌΠ,, 8116. Ὀἰθηηίυτη, ἰογ 8 ἐν πτη ἴῃ 6ο]-- 

Ιϑαΐο τηδηογοί. [8480 οχ ἰγἰδυ8 δηπηὶβ συογῦγ ἰἰΐσ Γαίΐοθϑ ρουβοῦ Βα ηΐΓ, 

Ργϊυβ (Ο0]. 400,4) ΑἸΩρΒίοίγουδδ δαδυϊ Ερίσοηθηι, ϑοϑίχθηθιη, Ερίογαίθηι 

(οἵ. ηοΐ. 10), 4) (Ο]. 101,4) δοδίβϑηθια, Ἐρίογδαίθιη, [1}αἰοίθῃ, ἰθγίϊιβ (Ο]. 

401, 4) Ερίογαίθιη, [αἀἰοίθη, Απ ΟΠ. 6 Αὐἱ υπ08 ρῥθ7Γ ἰοἰυτῃ ἐγ οηπί ΤΩ 

“δαί φυιδάτγθηπίυτη βογῖρθα ἔαἰξ, δαΐ, δὶ δηηυΐ ἰπθγυηΐ, ρΡοβίγοιωί τηοὰο (0]. 404, 

4), φυὶ Βᾶθ0 ἰποίάθηἀδξ ΟΌΓΑΥΪ, ΠΟΙΔΘῺ ΓΟοθηβοίυγ. Νβια αυδ0 βοαυσθηίογ, 

ἰπίατία ἃ Β. οἱ α. δὰ ϑ8οῦῖίθαδβ σϑὶδίβ, δὰ ΑἸωρῃἰοίγουδϑ ροϊϊυβ8 ϑροοίδηί. 

1 Β. οὕτῃ ΠΟῚ μία, 80 ν. 1 ροδί ἄρχοντος ὀοογπργαὶο αἰδίξησυογοί, [αἰοίθῃ 
βου δδηὶ δηηθαῃ Ο]. 101,1 6886 ραίανὶ(. Αἱ δΔηηυμ Οἱ ΘΙ τηδρίϑίγαίι8 αυΐβ 

ογθάθί ῥγὸ βαρ οὶ οἱ αϑἰ(διἰββίπηο 110 ἐπὶ Χαρισάνδρου ἄρχοντος ἰδ ρμοῦ- 
ῬΙίοχα οἵ ἱμοοιησηοᾶδ γαίϊοηθ ἱπαϊοδίαση [υ886 ἢ [0 8 οἱ ἰΐ8 4υ86 86- 

χυυπίον δοουγαίί8 ἀσῇῆηϊ(" νἷϑ ὙϑυθΟσυ χρόνον ὅσον ἕχαστος ἦρχεν Υ. ὅ. 
Ιάϊοίθ5 ἰψί παν δῆ 101,4 ἰπἰ(ἰο ἰῃ ΑἸαρμίοΐγνοηυπι οοἸ]ορίυμα ἰοἰγανβ, οὕ 

ΕΡΙφθη68 (ν. 9) ΠΘΓΟ ἀσίμπηοί5 ΘΒ8θί. 8 Ηΐο ἰηἰπἶΐο δπηὶ 401,3 τηδαὶ- 

βίγαϊα 80 δράϊοαυϊί(. Μϑηβίβ ποιιϊηδίαν, ααἷἰα μέχρι ᾿ἱπποδάμαντος ἄρχοντος 
ϑιαρίσιυμ 6880. 9 Τοιηροῦίβ ἠοίϑ ἐνιαυτὸν Ὠπΐο απΐ ηοτἰηὶ δά ἀἰΐα 8υΐ- 
Βοὶ! δὰ γϑίϑ!θηάδιη Βοθοκαὶ οἱ Οἱ ρου 8θηϊθηβίδατη, ααὶΐ ἐγτίατη ΔΠΩΟΓΌΙΩ 

ΒΟΡΙΒαΡΌτη ααΐ 86 ἀθίῃοορβϑ ὀχοθρίββθηίς ἰῃάϊΐοοῃ ᾿ΐσ δβῃοβοθῦθ ἰδὲ υἱάθθδη- 

[ὉΓ. [ἢ τηὴθ8 6 7Ὸ βϑηϊθηίία (ποῖ. 1. ὅ) ὁΟχ οἵηηΐδυβ ᾳαὶ πηφύδιῃ ἰπογαπί 

ΑἸΩρΡΒἰοἰγοηΐδυβ ΓΘ νϑῖϑ ὑηὺ8 ΕρΡίσΘΩΘΘ ὨΟῺ διηρ 8 δΔΏηΟ ἰηῃ τηδρἰϑίγαί 

ΡΟ Δηβί[. 40 Εχ ἀυοδὺβ 4080 τοϑίδηϊΐ ποι 8 δἰίθογυμα θὰ σαὶ ρΡ6᾽ 

ΡΥ ἰγθηηϊυγα (0]. 100,4---104,2) ἰῃ Τουηογὸ (υἰΐ, Δ᾽ θα οἷυβ αὶ ἰηἰξὶο 

401,4 ἱπ Ἰοοῦθμῃ ϑοϑίβθηϊβ ϑιυοοοβδὶί 6886 ἀθροῖ. ὕὈἱΟΡ οχ ἢΐ8 ἈΠΕ ΔΟΒΏΒ, 

ἰὸν Ερίογαίθβθ μου, ἀυδίϊδεὶ ροΐοϑί. Μοσὶ δἰ} 18 ἰϑγηθῃ θ8., ρεϊμηυπι 608 

αυ ΡΘΡ ρῥᾶγίθιμῃ το ἀ0 δἰἰαυδηι ἰγἱθμηἰ ἰῇ ΙΘΠΏΘΓΟ ἰυσγη ΟἸΏΏ68 οοηίίηυδ 

Β0γ19 ΘηυΔογασ. ὉὈΓ 16 ἰὴ δ᾽ ογαΐγο Ὠοτηΐηθ ἰθιωρουὶβ ἀοῆπί(ίο (ἀπὸ 'ΐἽππο- 
δάμαντος ἄρχοντος) πορ]ορθηξία οἸηΐβϑᾶ οϑ8ί. 414 Ε...ΡΑ..Ξ Ταγὶον. Ε.. 
ΠΡΑ...Φ Ἑουταοηί. ϑυρρ)ονυὶξ Ταυϊογ. Οἵ. ἢ. 74, 1ὅ. 14 0. 11---.80 τὸ- 
ἀϊία8 ἐγ θη ἰὶ ΟἹ, 100,4---104,8 οοπίίπθηί, Ὀ, 4 --- 28 τοβίἀυ)ϑ8 8088 οἱ 

νϑοί ρα} ὰ αἀὰὐδάτγίθῃ αἰ 0]. 100,4---.-:04,8. Ὀοθίἀογδηίγ γτοάϊ πα φυλυῦςὶ 888] 

ΟἹ]. 101,,,. Νδὴ ΟΟΥ δος. 8Πῆ0 ὨΘαΌΘ υϑΌγα8 Πθαὺ0 νϑοῖμα] α ἡυ)6- 
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Μυχόνιοι. ΧΗΗΓΙ͂Δ 
Σύρψιοι" ΧΧΗΗΗ 
Τήνιοι" Τ 
Κεῖοι" [ΠΗ ΗἸΪΗ ΒΔΔΕΡΊΙΠΠς 
Σερίφιοι" ΧΙΉΗ 

Σίφνιοι" | ΧΧΧΗΒΔΔΔΔΙΙΠΙ 
Ἰῆται: [ΠΗΗ 
[Πάριο]ν" 13 ΧΧΙΉΗΗ ΠΗΓΙΔΔ 
Οἰναῖοι ἐξ ᾿Ιχάρο: ΧΙΧΧΧ 
Θερμαῖοι ἐξ χάρο’ ΗΗΠΙΗ] 

ι6[Κεϊράλαιον τόχο παρὰ τῶν πόλεων. ΤΤΤΙ[Τ]ΊΧΧΧΙΉΗΗ 
ΗΗ ΒΔΔΔΔΕΕΗ ΠΟ 

Οὔδ! τῶν ἰδιωτῶν τὸ τίόκο ἀπέδοσαν ᾽" 
᾿Δρίστω[ν] Δήλιος ὑπὲρ Ἀπολλοδώρο Δηλίο᾽ [ΗΗΠΗΗ 
᾿Αρ[τ]υσήλεως 15 Δήλιος ὑπὲρ [ Γλαυχέτο Δηλίο: [Η ΗἨῊ 
Ὑφψοχλέης Δήλιος. ΗἩΗΗ 
Ἀγασϊικλέης Δήλιος ὑπὲρ Θεοχύδος Δηλίρ' ἨΗΔΑΔΙΓῚ 
Θεόγνητος Δήλιος ὑπὲρ ᾿Ὑψοχλέος Δηλί[ο ΠΊΗ ΠΗ 
ΔΕΡΊΠ 

᾿ς Ἀντίπατρος Δήλι)ος ὑπὲρ “Ὑψοχλέος Δηλίο: ΠΗΓΙ͂ΔΔ 
20 ΔΙΠῈ ΒΕἰῚΠ]] 

Πολυ....ς 16 Τήνιος ὑπὲρ Μ.. .μένος 17 Τηνίο" ΠΗΠΗΗ 
Λευκῖνος Δήλιϊος ὑπὲρ Κλετάρχο Δηλίο. [ΠΗ ΠΙΗΔῚ] 
ΔΔΔ 

Γαίΐα 6856 δίδαίυδηιυβ ὨῸ]1Δ οϑί ὀδυϑ8ᾶ. Ἠογυὰ ἰρίΓ ἰπάϊοθιῃ δὶ ἴῃ ἢπ6 

ῬΔΡΠΒ δηῃίίοδο ἱἰπίογοϊΐβ8ο βδίδίυθιηυϑ, δβδίιυ ἱμιθ! ]θϑθιηυϑ, αὐἱὶ ἢδί υἱ 

ἰῃ ΔΥΘΟΓΒΔΘ ῬΑΥ 8 ἰδίου ου 8 ἀ6 χυδίίθ!οῦ δηη}8 ἀϊοαίυν, αὐυτὰ ἰδιθῃ ἰἰϊο 

ἰο8β ἰΔθυ}]86 ἀσῆπίίθ (τὴ τὰ ϑηΠΟΓΌΙΩ ΑἸΩΡὨϊοΟΙγΟΠΘΒ δ88 86 Τ8-. 

(ἰοὴθ8 γϑοάάθγθ ρειοδίθδηϊυγ : Νοιῶρο ροϑί δηΐϊίΐβ8 ΘΧρΡΘηΒδΓΌΏ Τί Οη08 

4086 ἃ νΟΓΒὰ 81 ρδΓ8 δη(ίοδο ἱποὶρίυη!, α᾽ίθγα ργϑϑϑουρία βοαυθρϑηίαν 8ἰ- 
ἸΏ ]18 118 4ὰ80 ν. 4--- 1 Ἰορίηυβ, 804 δάάϊίξο πουὶ ΑιωρΒὶοίγοη!β ποιηΐηθ. ἃ 

ΒΘαΌΘΌΔΙΌΣ ΓΘΟΘΩΒῸΒ γϑαϊϊαστη δηηΐ χυδειῖ, ααυΐ ΡΓορίθυθα οχρϑῃδίβ ᾿ηίθῦρο- 

5018. ἃ ὑγίθπηΐ δηιθοθάθης δ το ρ5 βΟρΟΥΔΌδηΐ ΟΡ, «υἷα ΟΧ Ὠὶβ Τη060 686 

ΟΧΡΘΏΒ86 Θγορδίδο ϑθηΐ. ((ἰ. ποί. 98). δὴ ΟὟ ΠΟῚ ἱπίορον οχϑίοί τϑαϊΐ- 

[ὰὰτὰ Ἰαίογου 8, ἴδο:]6 (οΟἸ] πίον αἰ Που!δί08 αυ85 Οἱ οτὶ ἡ. 87 ὀοηϊθοίαγα 

ἰησθοηΐοϑα χαϊάθηῃ 80ἃ δυὰᾶ ᾿ονίθυβ ορποχίϑ αἰ που δι υ85 ου δῦ οοπδίυβ 658. 
18 ΒυρρὈίουϊί Ταυοῦ. 44 ΕΡΕΡΟ Ταγὶοῦ, ΡΡΡΚΟ Ἑουτγιηοηί. Ετηθηάανίί βδηα- 

[ογὰ ((ί. ΒΟΘΟΚἢ Ρ. 88). 414δ ϑαρρίονὶ! ΤΑΥΟΓ 00]]. Αἴμοῃ. ἸΥ͂ ῥ. 178 ἃ καλοῦνται 
δὲ χαὶ μέχρι νῦν τινες αὐτῶν Χοίραχοι καὶ ᾿Αμνοὶ καὶ ᾽'Αρτυ σίλεφῳ καὶ Σήσαμοι 
καὶ ᾿Αρτυσίτραγοι χαὶ Νεωχόροι χαὶ Ἰχϑυβόλο. 16 Πολύϊδωρο)ς ΤαΥοΓ. 86ἀ 
οἰΐδι Πολυ[χλέη)ς ΒαρρΙογὶ ροϑ8θὸ τηοηυἱί Β. 41 Μ... ΜΕΝΟΣ Τανΐον, 
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Κλεοφῶν Δήλιος ὑπὲρ Πιστοξέννο Δηλίο- ΗΗΉΗ ΜΙ͂ 
Πατροχλέης Δίήλ]ιος ὑπὲρ ᾿Ὑφοχλέος Δηλίο: ΠΗΗ 
᾿Δρισίτείδης Τήνιος ὑπερ Οἰνάδο Τηνίο’ ΠΗΔ 
[ΚΙεφάλαιον τόχο παρὰ τῶν ἰ[ϊ[διιωτῶν - (ΧΧΧΧΙΒΉΗ 

ΠΗΔΔΠΙ͂ 18 

25 Εἰςεπράχϑη μηνυϑὲν ἐχ τῶν ᾿Επισθένος Δηλίο: ΗΗΪΗ] 
ΓΙΔΔΔ 

εἰἰϊτεπράχϑη μηνυϑὲϊν παρὰ Πύϑωνος Δηλίο: ΧΙ 
ἐχ τῶν ἐνεχύρ[ωϊν τῶν ὠφίληχότων τὰς δίχαϊίς] τιμῆς 

χείφίάλαιον᾽ ΧΙΗΉΗΗΗΔΛΔΔΠ 
μισθώσεις τεμενῶν ἐξ 'Ῥηνείας ἐπὶ ἀρχόντων Ἀϑήνησι 

Χαρισάνδρο, ᾿ ἱππἰοδάμαντος 19, ἐν Δήλωι δὲ Παλαίο, 
Ἱπίπῆο' ΤΤΧΗΗΙΔΙΔ)" 

αἱσϑώσεις τεμενῶ!ν ἐγ Δήλο ἐπὶ τῶν αὐτῶν ἀρχόντων᾽ 
ΧΧΗΗΠΗΙΒΔΔΔΕΕΡΕ 

80 οἰχιῶν μισθώσεις ἐπὶ ᾿ἱπποδάμαντος 21 ἄρχοντος ᾿Αϑύ- 
νησι, ἐν Δήλωι δὲ ᾿[ππίο᾽ ΠΗ Β΄! ΔΙΔΔΔΠΕΡΕ 

Λήμματος χεφάλαιον᾽ ΠΙΤΤ Τ ΧΧΧΧΙΉΗΔΛΔΔΔΕΡΕ 
ΕΕΙΠ 

Ἀπὸ τότοΞ2 [| τάδε ἀνηλώϑη᾽ 33 

ον ΉΊΘΕΝΟΣ ἘΒουχγτηοηί. 48 θυδ6 υδοΐβ8 τοϊπῃαϊβ ἰμο] α8ἷ, οτΐἶ588 ᾿ἰδρίοἰ 86 

πορ]οϑθηιία, ἰησοηίοβα ϑαηάϊΐογαϊ οοηἰθοίατα γοϑἧξαί βαηΐ ((ἴ. ΒοΘΟΚὮ ῥ. 88). 

49 φουυτ Οδ8|1686 8ῆη0 ἀδιηυτ ΑἸΩΡὨἰΟἴγΟ ΘΒ ΟΌΓΘΙΏ ΤΟΓΆΙΩ ΒΘΟΓΔΙΌΙΩ 805- 

οορογίηΐ (ποῖ. 1), 8} τ6 ΘΧρ] θα, ΟΟΥ δυϊὰ8 δηηΐ Β0}}80 ῬΟΥΒΟΥ Ὀδη[ΌΤ 

ὈΒΌΓΑΘ ῃυ]ἰδαὰθ γνϑοίραϊία. Ουοὰ [τυϑίγα Θχρθάϊγο οοῃδίὶ βπί Βοθοκῆϊαβ 

Ρ: 9ὅ οἱ ΑἰΡοΡία5 Ὁ. 87. 40 Η.Λ Βουγιηοηί, Η.. ΤαΥΐϊοῦ. 4 Ηἴΐο πὸ 

δῃηὶ ΟἹ. 101,, ᾳυαϊάθπι γὙϑοί 8] σοι ραγοθηί. ϑοί!οοῖ 60 ἀθιπι ΔηΠ0 ρὺυ- 

ὈΙϊοαί8 θοη 8 Ὠθ᾽οσαμη αυογυηάδθιη ἀοίηιβ Θοταμα ἰῃ ἀοτλϊπίυτη ἀσδὶ ροῦνθ- 

Ὠσραπί (Ὁ, 81 544.) 48 Ιῃ οἷβ νοοῖ χυ80 βοηυίηδιη δαροηςξ αἰρμίμοη- 

δα 860 ϑβογίρίαγα δηϊ ψᾳαΐοσο δοίδίθ ρὶδπθ ἰηαυαϊΐα θϑί. Αἱ ρϑ}}0 δηΐθ 

τηράϊατῃ 886 ΟΌ] τὰ αυδτγίατη δἰϊχαοίϊο 58 οοουγτὶξ (τότων 106, 86. Ὁ 79, 57. 
ὁκ ἼΟΡ, 8. 6. 44. ὀδένα 19, ὅ8. ὀδεμιᾶι 19, 68. Ἰολιητῶν 179, 6. 84. ᾿Ιολιήτας 
9, 9), υπᾶὰθ οσοφσηοβοίίαγ, ρῥτοηπηἰ δίϊοηΐβ ἀἰβου θη ἰὴ ἰᾶῖη ουδηἶβ86. 

48 ΠΏΡΘΏΒ586 ἰδοίδθ ἰῇ [688 συ 8165 ΑΡΟΙ] πἰ8 6111, χῦδο ΤὨΔΥρΘ Ϊοἢ6 

ΙΏΘΏ86, Ουΐ8 δορίϊμ0}8 αἰ68 ἀ6ἱ πδίδ)}8 ρυϊαραίΐυγ, Πορδηῖ. οὔ ἀθ οδυ8ϑἃ 

αοίατα νἱἀοίαγ, αἱ τοάϊξαυτη ὈΓΙοΥ 5. (γί ΘΠ γί η08 ΠΟ δὰ ἰρϑῦμι δπηὶ 0]. 
401,  ἤηθῃ, δθἃ δὰ ΤὨΔΡροΙ ἤθη τΘηβο ἀθαποογθηίοῦ. Αἱ ἰονίϊο 

“ΟἸγτρίδαΐϊβ ουΐαϑαιθ δῆη0 τηᾶϑηθ Ὠ6]18 ΟΟΙ γα ρδηίῦ (ΤῊὰΟ. ΠῚ, 104, 4), 

ἰΐα αὖ ἴῃ Βοογδί 8, ἢοὴ ΗΙΡΡοάδιηδηῖ 8 δῆτα ἰποίάογθηῖ. Οὐδ Β. οοη- 

ἰθοιῖ, Ιοῶθ οδαίΐαπι [α͵5806, υὐ 686 Ἰηοᾶάο ρϑοιηΐαθ ΘΟ ΒΌΤΩΘΡΘΏΓΟΡ ἰη [ΘΓ ΔΥΓ ΌΤΙ 
δρραιαΐα, αὔδα ἰηΐθοῦο 8ΏΠΟ ϑηίθ ἰδπὶ ἰῇ ϑοιδῦίο θϑϑϑθηΐ. ὅὅ'ϑηθ δὶσ Ὧ6 80 
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στέφανος ἀριστεῖον τῶι ϑεῶι, καὶ τῶι ἐργασαμένω 
μισϑός: ΧΙ 

τρίποδες νικητήρια τοῖς χοροῖς καὶ τῶι ἐργασαμέν[α]ι 
υἱσϑός" Χ. 

ἀρχεϑεώροις: 3. Τ 
85 εἰς χομιδὴν τῶν ϑεωρῶν χαὶ τῶν χορῶν] ᾿Αντιμάχωι 

Φίλωνος ᾿ Ἑρμείωι 235 τριηράρχωι" ΤΧ 
ἀριθμὸς βοῶν τῶν ε[ἰς τὴν ἑορτὴν ὠνηθϑέντων- ΗΠῚ 

1126 τιμὴ τότων: ΤΧΧΗΗΗΗΔΠΡΕΕΡ 
πέταλα χρυοσ]ὰ 27 χαὶ χρυσωτεῖ μισϑός: ΗΔΔ.. 
εἰς τὰ προϑύματα τῆς ἑορτῆς [[...] 
[χομ]ιδὴ τῶν τριπόδων καὶ τῶν βοῶν [καὶ πεϊνντηκοστὴ 28 

καὶ τροίφα!δ τῶν βοῶ ν)29 καὶ ξύλων τιμὴ τῶν ἐπὶ 89 
4ῚΨ[ὁὲὅ΄νὉὉρὃὖϑθὃὁὃὙῬᾳ.᾽ «ονννοννννννννννον ν τιμὴ ..}} -«««ὦὖὦνς Ἰκαταλλ 

Αἴδε τῶν πόλεων τὸ τόχ]ο, ὃν ἔδει αὐτὰς ἐπὶ τῆς ἡμετέ- 
ρᾶς [ἀρχῆς 81 ἀποδῦναι, [ἐϊνέλ{ζι]ποίν!] καὶ ὁκ ἀπέδοσαν τῶν τετ- 
τάρω]ν ἐτῶν᾽ 

 Κεῖοι"- ΧΧΧΧΗΔΔΛΔΠΕΕΙ 
Μυχόνιοι. ΠΗΗΗΔΔ 
Σύριοι. ΧΧΧΙΧΙΉΗΗΠΗΗ 
Σίφνιοι ΧΧΙΡΔΔΔΠΕΡΕΡΙΙ 
Τήνιοι: ΧΧΗΗΗΗ 

ὔ Θερμαῖο!ι ἐξ ᾿Ιχάρο ΠΗΗΗ 

θοάθιῃ φυϊάθηι ΑἸΩρΪοἰγοηυπι ΟΟἸ]Θαΐο ἱπηρθη886 [Δοΐδο ϑιηΐ, σαοα μ88 Δηη0- 

γταμ, 100,4---401,4 τα 0η68 το; 5804 υἱ ΓΑΙ ΟΠΘΙῺ ΘΟΠϑίδθγο ϑρραγθαΐ, ϑ[δι! ὴ 

ΘΧΡΘΩΒΔΙΌΙΩ ρΘΟΠΏΐδγιτη ἰδραϊὰ δαϊαηρίίαγ: πθαὰθ ποροροπάυμῃ οδί ρϑβ81- 

γα ἀνηλώϑη, αὰοὸ ΠΟ Θησθη δἰ Δ ἰρ5818 χαὶϊ δοοορϑγίην 860 ὀχρθηϑᾶ 9880. 

44 ἀρχιθέωρος βίνα ἀρχεθϑέωρος ῥγΐποορ8 [Ββθογογὰπὶ 6δί. 6 Νίοϊδο δγομὶ- 
(μοονία Ὀο]ίδοα (0]. 90,8. 4176 ἃ. Ογ. Β.) οἵ. ΡΙαί. Νίο. 8. Ουἱ δαί, υἱ 

ἢϊ Ρ]ΌΓΘ68 8ϊηι, ἰδίθί, ὼδ ΝΟΡΟΒ υἱοί Απίϊηδομὶ Ηθγιηθὶ ἢ. 86, 48. 4δ. 

41 Β. Φ6 6 μοοδίοιωρα τηοηυἱϊί ΤΆυ]οῦ. Νονθίῃ υἱοίίτηϑθ χὰδθ Ὠμπ|6- 
τὰ οχοθάυηΐ δὰΐ δὰάϊίΐϑδο ϑῦηᾷ Ὧ6 ὨΟΠΏ}}1}18 [οΥΘ ᾿οΥτιἶβ ὨΘΓ8 ὨΘῊ 

σοπϑίαδγοί (Τ.) δυΐ δά πιΐποσα αὐυδοάδηι δου βοῖα ἀσϑίϊηδίδο (Β.). 47] Λα 

ἰηδαγαπάα Βουμ οογυδ Β. Οἵ. 18, 87. 28 0 δοο Ὑοοίσα!! οἱ. ΒοΟΘΟΚῊ 

᾿ βίδϑίβῃ. 1 ρ. 495 5864. 49 ΙΚΑΙ. 80 ἐπὶ [τὴν γέφυραν] ΤΑΥΟΓ δυά ἰτὰ- 
ῬΓΡΟΔΟΙ ΘΙ 0011. ΡΙαί. Νίο. 8. 81 Ουδίζυον ἀπηογυ (0]. 100,4---101,8) 

ΑἸΔΡΒΙΟΙγΟΏθ5 ἰο ἸοσαυπίανΡ, ἰὰ ᾳυοᾶ οὐμὴ ἰπἰ(ΐο ὨΟοη ἰδὲ {γἰπ|ὶ ΘΗ ΠΟΥΌΙΩ 

τηθηίίο ἰδοία θϑϑϑί, ἰδοοῦὶ πο ροίυϊξ, 56 ἰηάϊοαίαπι ἰαἱϊΐ ἰῃ ἰὨΐοΥΪΟΥΘ Ρδγίθ 

Ἰδαίου β δη οὶ (οἵ. ποῖ. 19). 
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Πάριοι. ΤΤΤΤΧΙΗΗΗΗΔΔΔ 
Οἰναῖοι ἐξ ᾿Ιχάρο" | ΤΙ ΔΔΔ 

Αἴδε τῶν πόλεων τὸν τόχον ὁχ ἀπέδοσαν τὸν ἐπὶ τῆἰς ἡμετέρας 
ἀρχῆς, τεττάρων ἐτῶν ἐπὶ ἀρχόντων ᾿Αϑήνησι [ Καλλέο, Χα- 
ρισάνδρο, ᾿ἱπποδάμαντος, Σωχρατίδο 82, ἐν Δύλωι | δὲ ᾿Ἐπιγέ- 
νος, Παλαίο, ᾿ἱππίο, Πυρραίϑο" 

Νάξιοι. ΤΧΧΧΙΒΗ 88 
10 "Ανδίριοι. ΤΤ 

Καρύστιοι: ΤΧΧΗΗΠΗΗ 583 
Οἵδε τῶν ἰδιωτῶν τὸν τόχον ὃχ ἀπέδοσαν τὸν ἐπὶ τῆς ἡμετέ- 
ρᾶᾳς ἀρχῆς, τεττάρων ἐτῶν ἐπὶ ἀρχόντων ᾿Αϑήνησι Καλλέο, 
Χαρισάνδριο, ᾿ἱπποδάμαντος, Σωχρατίδο, ἐν Δήλωι δὲ ᾿Επιγέ- 
νος; Παλαί!ο, ᾿ἱππίο, Πυρραίϑο " 

᾿Αγάϑαρχος ᾿Αρίστωνος Δήλιηος. ΠΗΠΗ 
1ὅ ᾿Αγαχλέης ᾿Ὑφψοχλέος Τήνιος: ΠΗ... 

Εὐφραίνετος Εὐφάντο Δήϊλιος" ΗΔ 
᾿Αλχμεωνίδης Θρασυ...ο ᾿Αϑηναῖος: [ΗΔ 
Γλαύχιππίος Κλειτάρχο Δήλιος: ΠΗΜΗΔ 
οννῶν Καρύστιος: ΠΗ 

Σχυλλίϊας ΓΑνδριος" ΠΗ 
᾿Ὑψοχλέης Θεοίγνή]το 3ὅ Δήλιος: ΠΗΗΗ 
Πριανεὺ!ς Σύριος Γαλήσσιος 88 ΔΔΔΔΠ 

20 ὁ Ὁὖϑθ624ὁΛΩΡΩνον χλείδης Θρασυ(μ)ά(χ)ο 51 || Δήλιος" ΜΙ}] 
“Α(βρ)ων 88 Θράσωνος ΣΙφήτ] τος" 3. ΠΗ ΗΓ ΔΔΔ 
Λάχης Λάχητος Στειριεύς" [ΠΗ 
μαῖσι.... Νυμφοδώρο Δήλιος" ΗΔΔΙΔΔ 
Θράσων “Αἰ(β)ρωνος 38 Σφήττιοίς " .. .] 

“παρααπα»---.-ὦ 

82 Ο]. 101, 8 (8748 ἃ. ΟΠ Γ.). 88 Ηδ5 οἰν [168 ργορίθγθδ Ὠ0}185 

ΟἸΏΩΪΏΟ 50Γ88 ῬΘρϑηΐβ86 χαΐᾶ ρ6ὺ ἰοἰυτη φυδαγ Θηπίυ τη ἴῃ 1,ΔοθαδοΙ  ΟὨΟΓΌΙΩ 

ἢα6 τηϑηϑἰβϑθηΐ, οοηϊθοοσαῦ ΤΆΥΟΡ. Οὐοᾶ ΝΟΥ. ΠΟῊ 6886 Ιηοητιΐ ϑομϑοίου 
ἀθ 500 18 Ρ. 49 (Οἵ. 68, 88). 84 Ῥοϑί 866 υηράθοίτῃ [᾿ς γ8 6 Θοηβαϊίο ἀθ6-- 

Ιοΐδθ, ϑ'ῃθ ἀἜΙΟ ποιῆθῃ χυδγίδθ οἰν δι}8, ᾳυδθ γι οηἶυ18 ἰδ ἰαρίαΐ ἰῃοἱ- 

818 ἀϑο  γ Ῥϑυβοὶνὶ!. Β. 85 ΒΌΡΡΙ. Β. 00]]. ἃ, 418. 86 ΓΑΛΗ͂. ΞΙΟ. 

Ταγῖοσ, ΓΛΑΗΣΣΙΟΣ Ἑουγημοηί. Νοιηθη νἱοὶ ϑιυγὶ ἰηβα}]8δ6 οοθίθγοχαίη ἰφοοίί 

ἰη 6} ΒΘ ΓΘ τη] πὶ αυδη) ραίγ8 (Β.)}, ῬΓΟΡίρ ΘΟ] ]Ο Δ ΟΠ ΘΠ. 87 ΘΡΑΞΥΝ- 
ΝΑΛΘ, ᾳυοὰ τοίϊηυ!ϊ Βοροκ, διηθηᾶδνί. 88 8. 90 ΑΡΕΩΏΝ ΤΑδΎ]ΟΣ, 
ΑΒΒΩΝ Βουγμῃοῃ. ΥνΥ85. 38 ΑΡΡΩΝΟΣ Τδυ]ογ. ὨΡΦΩΝΟΣ Εουγτηοηΐ. Βοροκὴ 

ἽΑρρων, ΓΑρρωνος. Αἱ τὶ αἰγορθίψιθ “Αβρων ποιηθὴ ποίατῃ δὲ γϑγθ Αἰ οῦτω 
ΓΘΡΟΏΘΓΘ 588010}8 ΥἹΒῸΠ, Θϑί. 89 Σ.. .ΡΙΟξ. 
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[Α]ριστήιδης Δεινομένίος Τήνιος ὑπὲρ Οἰνάδο (τὸ) 4 
Κλεοί.... Τ)ηνίο: ΠΗΔ΄Ι 

26 Οἵδε ὦφλον Δηλίων ἀσεβείας [ἐπὶ Χα]ρισάνδρο ἄρχοντος [[᾿Αϑή- 
νησι, ἐν Δήλωι δὲ Παλαίο, τίμημα] τὸ [ἐπ)]ιγε[γιραμμένον | [(χ]αὶ 
ἀειφυγία, ὅτι [χαὶ] ἐχ τὸ ἱερί τὸ ᾿Αἰπόλλωνος τὸ Δηλίο ἦγον 41 
(Ὡὸς 42 Αμφιχτύονας καὶ ἔτυ(πἾτον] 43. 

[[Εἰπιγένης Πολυχράτοίς" Μ 
Πύρραιϑος ᾿Αντιγόνο᾽ Μ 
Πατροίκλέϊης ᾿Επισϑένος-. ΜΙ 
᾿Αριστοφῶν Λ(εϊυχίϊππο 44. Μ 

80 ᾿Αντιφῶν Το νναίν)ος. Μ 
[ὉἸδοιτέλης ᾿᾽Αντ....ο Μ 
Τηλεφάν)ης Πολυάρχος" ΜΙ 

Οἰκίαι) ἐν Δήλωι ἱεραὶ 45 τὸ ᾿Απόλλωνος τί] (Δη)λίο" 46 
οἰχία ἐν Κολαίνῶι), ἢ ἦν Εὐϊφάν]το, ἧι γείτων ΓΑλεξος] 
[τὰ] χεραμεῖα ἃ ({)ν 1 Εὐφαΐντο], οἰζ]ς γε[ἴτον] τὸ βαλα- 
νεῖον τὸ ᾿ Αἰρ[(σἸτωνο(ς) 45 ἐμ πεδίωι 

8ὅ οὔχία] ἢ ἦν (Λ)ευίχίπΙπο 49, ἧϊι γεί(τηων δῦ, Ϊ. .ὕὡς 
οἰχία ἢ ἦν ̓ Επισϑένοὶς, ἥ!] γε((των]δ: Πο.ος ὅ2 
χαλχεῖον ὃ ἦν Λ]ευχίππο, ὧ() (γείτων ὅδ... 0 νννον 

. ὧν ο[ἤκήματα 
οἰχία  .......ὐν νειν κεν εν νειν ἐκνενννν . 
[οἰκία ἢ] ἦν ᾿Επισϑένοίς, ἧι γείτων --- -- -τ ] 

ἐ--- ́ς αἵ ἤσα]η (Λ)ευκίίππο, (αἷς γείτων 5: ---- 
᾿΄᾿᾽,᾽΄᾽ π----τττττττ-- - - - ιτὸ οἰχημία  --- -τ-τττττ- Ι --τ-- 

ἃ ἦν Εὐ(φ) ἄντοδδ... . Ὁ. ννννννννννννεν εν ννν εεννον 
ἐνν]ο- τος 

40 ΒΒΡΡ]οΥί. 41 Ιηἰϊϊο δηηΐ, δηίθ Ομδϑείδθ νἱοίογίαπι Ναχίϑοϑῃι, 

Ὠ6111, ᾿ασοαδοτηοηίογαμῃ [ογίϑ886 δὐχί!ἶο ἴγοίΐ, [ςθ᾽ατὰ ἴδηΐ ΑΡρο 8 ραυοἱβ 

ΔΒ δηΐίθ διηγίβδβϑῃῃ (οἷ. ἠοΐ. 4) Υἱ ΓΘΟΌΡΟΓΔΙΘ ΟΟμδίΐ 6880 Ψἱαθηί(Γ. 
44 ΙΟΣ. 48 ΕΤΥ͂Τ. 44 ΛΙ.. «ΠΡΟ. 4δ Ηδο ΟἸΏΠΘ6Β ΟΧ υ  ] οδι18 Ὀ0-- 

ηἶ8 ὨΟΙΏΪΏ) 8ὴη0ὺ Οἱ. 404,4 ἀδτιημηδίοσαπι 6880 Υἱάθηΐυῦ (οἷ. ποί. 31). 

46 ΖΚΛΙΟ Ἐουγμοηΐ, ..ΛΙΟ Ταγΐον. 41 ΜΝ. 48 ΤΩΝΟΦ Τ. ΤΩΝΟΙ 
ἊἋ 49 ΑΡ...ΠΟΤ. ΑΕΥ..ΠΟ Ε. ὅ0 Ε..ΩΝ Τ. ΕΥ̓ΦΩΝ Ε. δι ΓΕΝ 

Ε., οὐι. Τ. δὲ Αὐἱ ποχηθη νἱτὶ (νϑὶ υἱἱ Ποίσῆ)ς ἢ. 48) δαΐ πό(ιςς αἱ! Β, 
ὅϑΩ..Ε..Ω.1] Τ. ΩΤΕΕΝΤΩΝ Ε. δά .. Εν. [ΠΠΟΛΊΣΓΕῈΦ Τ. ΙΩΕΥ͂.1Π- 

ῬΌΩΙΣΓΕΝ ΕΒ. δὅ ΕὙΚ Ε΄. ΟΥ̓. ΤαΥΪοτ. 
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71 Τάθυ]ὰ ἱπνθηία 611. Εά. Τῇ. Ηοιηο}16 Β]]οιΐη ἀδ οογ-- 

γοβροπάδποο Ηδ]δηίψυο ΠΠ (4879) ρΡ. 73 54ᾳ. 

θεοί. Πυϑοδώρωι Ἣ ραΐππο προξενία Δηλίωι. | ̓Επὶ Λυσιστράτο 
ἄρχοντος ', ἐπὶ τῆς Λεωντίδος [ἐνάτης πρυτανείας, ᾿Αριστείδης 
Στρεφένεω Κυδαϊϑηναιεὺς ἐγραμμάτευε, Σμιχρίας ᾿Αϑμονεὺς 

ὅ ἐπεσταϊτει - Φοξίας εἶπεν - ἐψηφίσϑαι τῆι βουλῆι, τὸς προέδροϊς 
οἱ ἂν λάχωσι προεδρεύειν εἰς τὴν πρώτην ἐχχλησίαν προςαγα- 
γεῖν Πυϑόδωρον τὸν Δήλιον, γνώ'ϊμην δὲ ξυμβάλλεσθαι τῆς βου- 
λῆς εἰς τὸν δῆμον, | ὅτι δοχεῖ τῆι βουλῆι, ἐπειδὴ ἀνὴρ ἀγαϑός 

10 ἐστι [Πυϑόδωρος ὃ Δήλιος περὶ τὰ [χρήματα τὸ ϑεῦ2 | χαὶ τὸν 
δῆμον τὸν ᾿Αϑηναίων, εἶναι αὐτὸν πρόξεϊνον καὶ εὐεργέτην τοῦ 
δήμου τοῦ ᾿Αϑηναίων καὶ [αὐτὸν καὶ ἐχγόνος αὐτῦ. ἐπ! αινέσαι 
δὲ Πυϑόδωϊίρον τὸν Δήλιον χαὶ χί[α]λέσία} ἐπὶ] ξένια εἰς τὸ πρυ- 

16 ταϊνεῖον εἰς τρίτην ἡμέραν. ᾿Επιχράτης 3 εἶπεν" τὰ μὲν ἄλιλα χα- 
ϑάπερ τῆι βουλῆι, ἐπιμελεῖσθαι δὲ τὴν βουλὴν | [αἰὐτὸ τὴν ἀεὶ 
βουλεύοσαν χαὶ τὸς στρατηγὸς τὸς ἀεὶ στρατηγῦντας καὶ 
τὸς ᾿Αμφιχτύονας τὸς ἀεὶ ἀμφιχτυονεύοντας ἐν Δήλωι4, ὅπως 

20 ἂν αὐϊτὸν μηδεὶς ἀϊδιχῆι. ἀναγράψαι δὲ τόδε τὸ ψήφισμα 
ἐν [ στήληι λιϑίνηι τὸν γραμματέα τῆς βουλῆς καὶ στῆ- 
σαι [ἐν ἀχροπόλει" ἀναγράψαι δὲ τὸν γραμματέα | τῶν ᾿Αμ- 
φιχτυόνων ἐν στήληι λιϑίνηι ἀντίγίραφον χαὶ στῇσαι ἐν τῶι ἱερῶι 

25 τῶι ᾿Απόλλωνος [| ἐν Δήλωι᾽ εἰς δὲ τὴν ἀναγραφὴν δοῦναι τῆς 
στήλης] τοὺς ᾿Αμφιχτύονας ἐκ τῶν χρημάτων τῶν εἰς[πραττο- 
μένων παρὰ τῶν τὰς δίχας ὀφλόντων ὅ. 

᾿Επὶ Χαρικλείδο ἄρχοντος 5, [ἐπὶ τῆς ᾿Ἱπποϑ]ω)νντίδος 1 ἐβ- 
80 δόϊμης πρυτανείας, [ὃ δεῖνα ᾿Αφιϊδναῖος ἐπεστάτει, Νιίχ) ύστρατος 

Παλλίηνεὺς ἐγραμμάτευε)ν. ᾿Ανδρομένης 8 εἶπε | περὶ δὲ τῆς 

[λτ|0γ80 ΙΟὨΐσδθ νοϊβαῦθβ. 1 0]. 104,4 (8698 ἃ (ἘΒΓ.). ἃ (ἰ. 701, 

ὃ Μοηθβίνγαιὶ {, Ῥα]]ΘηΘη 58, αἱ ᾿ρΡ86 ῥϑυοὶβ 88 ϑηΐ6 ἰηΐον ΑἸ ὀἴγΟ 68 

ΑἸΠΟΟ8 ΓΘΒ 880 88 ΑρΟ ἷ8 Ὠ6}}} δαπλι ηϑίγανογαίὶ (Οἵ. ἢ. 7012. 4 (αἰ. η. 

101. ὅ Οἵ. ἢ. 70}, 34. 8644. 6 ΟἹ. 104,8 (868[4 ἃ. ΟὨΓ.). 1 ΑΝΤΙ- 

ΔΟΣ. Επηθηάδνὶ οἱ βυρρ!ονὶ. Νδι [Αἰαντίδος Ἰοσὶ Ὀγδοίοσ βρϑῆ! γαϊίουθβ ἀ6- 
τηοισαγῃ ορἰδίδίδο (φπθιη ργοδαγοΓΌΠ), ὨΟῺ ὈΓΥΙΔΗΌΙΏ Θ8586 8088 {1} Τη0ἢ- 

δίχα) ῥγοδίροῖ, [᾿Ακαμ)αντίδος νοῦγο, φυαοὰ Ηοτηο!] 8 ροϑαΐϊί, ργορίθν Εἰ απ} 
78 τοϊοϊθηἀθτῃ 68[, φαΐ ΑσδιμδηἝ ἀϑ 110 Δ η0 βθουηἄϑιη ρΥγίϑη δι ΟὈ 5580 

ἀοοοί. Νϑιῃ φιοὰ Ἠοιχηο}]} 8 ἰὸν. 4 [Αἰαντίδος ΒΌρΡρ)οῦὶ ροβ86 ἀϊοϊϊ, ἴα- 
εἰξ δύση, ν. 44. 45 ᾿Ακαμαντίδα ἰηϊοργθτα οχϑίασθ. Οὐδτο ηἰἱμἰ} γϑβίδί ηἰϑὶ αἱ 
ἴῃ ῥγίηχα ἢ γα οχϑου θη ἀδ ΘΥΤΑΙ ΤΩ 6586 ἰδία δγητι8. 8 ΑΠατΟΙΏΘΏ68 4υ]- 

δηλ ἃ ῬΒοστωίοηθ ἰγθρθζίί δι (6 Γ 1Π|8 χάθη 1110 οὰτῃ ΑΡΟΙ]ΟΔΟΓῸ ὈΓΪΝΙβΏΟ 
μα εδαῖ Ὁ), 30},ὁ (360[59 ἃ. ΟΒγ.) οοπῃϑδίι 8 οϑὲ (6. ΧΧΧΥ͂Ι, 45). Αη- 

.Ψ 

ι [ 8  ω Φ 
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ἀδελφῆς [τῆς Πυϑοδώρου]θ καὶ τοῦ ἀδελφιδοίῦ τ] οῦ Πυϑοδώρο 
[δεδόχϑαι ἐπειδή ἐστιν Πυϑόδωρ)ος 190 ἀνὴρ ἐΐν ταῖς νήσοις [ἄρι- 
στος, εἶναι χαὶ 11---- -τσ-- τῶι ἀϊδελφιδ᾽ ι τῶι Πυϑοίδώρου 

86 τὴν προξενίαν. 12 χαὶ ἀναγράψαι αὐτὶ [ὅ 13 τοὔνομα [εἰς τὰς στήλας 
τὰς Πυϑοδώρου4, εἰς] μὲν τὴν | [ἐν ἀχροπόλει τὸν γραμματέα 
τῆς βουλῆς, εἰς δὲ τὴν [| [ἐν Δήλωι τὸν γραμματέα τῶν ᾿Αμ- 
φιχτυόίνωνὶ. 

ἀγοϊῶθῃθ5 ΟΘΡΒΔΙΘη89 ἴουο θοάθῃι ἰθ:ΏρΡΟΓΘ ΓΓΙΘΥΔΡΟ5 ἰαἱ! (ΒοΘΟΚῺ ϑοουγκ. 

Ρ. 889; ἀδ δοίδίθ οἷ. Ρ. 860). 9 ϑυρρὶονί. 10 ϑυρρίονὶ!. 11 δὰρ- 

Ῥ]ονὶ. 14 ϑαυρρ!ονί. ῬΓΟΧΘΏΪΔΘ ἰᾳ5 Βογραϊ δυῖ 6586 80] 6 0α[. Αἱ Ργίδο- 

ἄογο οὕὔχμῃ ᾿ἰΘΓΪ ὨΟῚ ΘΒ8θ0ηΐ, ὈΓΟΡΙΘΥ ἰηδίσηΐα ἴῃ ΑἰΠΘΗΪΘΏ5Θ65 ΤΟΥ 8 ΘΟΠ0685- 

ΒΌΠῚ Θ8ὲ, αὖ ΒοΙΟΥΙΒ Η]10}8 οἰυδάθηῃ ΒΟΠΟΥΒ ῥα σΟΡ8 Θ886. 48 Βυρρ!ονὶ. 

44. ΒΌΡΡΙΘΟΥΙ. --- Αρρδγοῖ Αῃαγοιῃθῃ!8 Ρ]ΘὈἰβο τω θη ἰηίθοταμη Βυΐο ἰδρίαϊ 

᾿ἰποϊϑαπμ 6886, 864 βυτητ δ, αγ αυοάάδτη ὩΟῺ δαχηοάυτῃ 80] ογίον οἱ αἰ] χΘη-- 

[6 Υ οοῃίθοϊίαμ. 

72 ΤΑΡ]8 ΤΠΔΥΙΟΓΙ5 ῬΘη(Θ] οὶ, ἃ 8: η]8ΐγα ρᾶγία δϑοίδ, ἰηΐγα 
[γαοίβ. Εχ Εδυνυθὶῖ βομθαΐβ Βοθοκηΐυβ {ἐ]ὺπ ΘΡΓΟΓΘ ἴῃ ἀ108 

ἀἰδίγιθαΐίαα θα. (6. 1. α. 1 Ρ. 897 η. 8ὅ οὐ Ρ. 899 ἢ. 88. 
αὐτὰ ἰαρὶβ ἃπηο 1867 ἰηΐθ γυάρθγα τηοηῃδϑίουγ ΟδρυσίογΌ 
ἘΕΥΔΗΘΟΘΔΙ ΠΙΘογαμὰ ἄθηυο ἱηνθηίβ οϑϑού, {{]Ὸπ οαϊάογυηίΐ Κυ- 
ἸΔη4 15 Παλιγγενεσία 10. Φεβρ. 1867 οὐ ΚοΘΆΪΘΡ Ὁ. 1. Αἰ. Π 5. 
Ιάθπὴ ἀθ 60 οοιημηθηίδίυ οβϑ ΜΙ. 465 δύο. [πδυϊ 5 ἴῃ ΑἸΒΘῺ 1 
([876) Ρ. 18 5ᾳᾳ. Ὗ. Ἠδγίθὶ θα. ϑίυα. Ρ. 47 544. 

[Ἐπὶ Λ)υσιστράτο ἄρχοντος 1 ἐπὶ [τῆς Αἰαϊντίδ)ος 2 δεχάτης πρυ- 
τανε[ας [ἢ1] ᾿Εξηίχ.]..... μ..... ] ̓Αζηνιε[ὺ]ὶς ἐγραμμάτείυείν " 
τῶν προ]έϊδρων] ἐϊπεϊψηήφι)ζ[ς Εὐαγ)γελος([})}9 - -- -Ἰ {{--. ἤδιος εἶπεν" 

ὅ περὶ ὧν οἱ πρέσβεις οἱΐ [[ παρὰ] Διονυζ[σ]ίο ἥχονίτε)ς λέγοσιν]4, δε- 

[μιϑγὰθ ν ὶβδγο 8. [οὨΐθ86 στοιχηδὸν αἰδροδί(66. 4 ΟἹ. 404,4 (8698 ἃ. 

σΒν.). 4 Βυρρ ον. 1 ϑορίϊβ, αυ86 πὰ ῥγδθίθγθα ὈγΟρίον' ᾿ἰἰ γασυτα ἢυ- 

ΤΩΘΓΌΙΩ ἰἱῃ ΘΘΏΒΌΙΠ ὙΘΏΪΓΘ ροίθογαϊ, 10 ΔΏΏΟ ὨΟΏΌΙΩ ἸΟΟΌ ΤΩ ΟὈΠΠΘΡδί (ἢ. 714, 
4). 8 ΕΥΑΓΓΕΛ Εδυνοὶ, χυοὰ ὨΟΙΏΘ ΠΌῸΠΟ Ὀγϑοίο Ὁηδηὴ 1 ΘΓ] ονᾶ- 

1880 ἰοδίδιν ΚΕ. 4 Ὀιομυβίυβ ᾿δοῦν οὑπὶ ἴογο Ῥ6Γ ἰοίϊπη Ῥγϊμοὶραίαπλ 

διηΐοι δ σοπὶ ποί8 ἰμοτὶί ουτὴ 1,Δοθαδοιηηοῃ 8, οΟηβθηίδηθυμλ οϑί οὔ Αἰ 6- 

ὨΪΘΏ808 ἰοθάυβ ἰθοίββοηξ ουτῃ [,ϑοοἀδοιηοηΐϊθ ΟἹ]. 104,8 (870[69 ἃ. ΟὨΓ.), 

οἰΐαγα 1] πὶ 118 σοῃοὶ δίῃμα 6886. 1Θρϑίΐ 4080 τηδηᾶαία ογϑὴΐξ βοηδίαϊ σθ- 

ὨΘὨ ΔΡδηΐ οἱ ᾿ἰ 0 γὰ8 τοδὶ, Ὧθ [1118 Ῥγοδυϊθυχη ἰδοίαμη 8, 80 δὰ 
ϑοοίοστιτα ΘΟΠΟἰ πὶ ΓΘΙΐ8880, Ὁξ 6χ θοῦ ἀθογοίο δὰ ρορυϊθυτῃ ἰογγοίαγ. Κὶ. 



198 ῬΑΓΘ ὈΥΐου. [74--- 

δίόχιϑαι τῆ βουλῆν" περὶ μὲν τῶν γροίμμαίτων [ ὧν ἔπεϊνψεν 
Διονύσιος [τὴς οἰἰκ)δομζίας [τοῦ νε]ὼδ χαὶ τῆς εἰρήν]ης ὁ τὸς 

10 συ[μ͵μάϊχους [|| δόγμα ἐξενείγἸκείϊν 7 εἰς] τὸν δῆμον, [ὅτι ἂν | αὐ- 
τοῖς βουλευ[οἰμ[έϊνοι[ς δ᾽οχῆι ἄριστον | εἶνα]!ι᾽ προςαγαγεῖν δὲ 
τίὸς] πρέσβεις εἰς τὸν] δῆμον εἴς] τὴν πρώτην] ἐχχλίησίαν πίρος- 

1 χ]αλίέσ]αντία)ς τοὺς [συμμ]άχίοϊυς8 [τοὺς πίροέδίρος, [χ]αὶ χρίη)μα- 
τί ζεἰν [περὶ ὧν [λέγουσιν, γγνώμ[ην] δὲ ξἰυμβάλλείσϑ]αι [τῆς βου- 
λῆς ἐς τὸν δῆμον, ὅτι δοί[χἰεῖ τῇι] βουίλῆι, ἐπαινέσαι μὲν Διο- 
νύσιον τὸν] Σιχείλίας ἄρχοντα χία!ὶ τοὺς ὑεῖς τοὺς [Διϊονυ[σέου 

20 Διψονύ]σιοίν] καὶ ᾿ Ἑρμόχριτον, ὅτι εἰσὶν ἄνδι!ρες] ἀγαϑοὶ [π]ερὶ τὸν 
δῆμον τὸν [᾿Αϑηναίω]ν καὶ] τοὺς συμμάχους χαὶ βοηϑίοῦσιν τῆι 
βασ]ιλέως εἴρήϊνηνϑ ἣν ἐποήσαϊίντο ᾿Αϑηναῖοι] χαὶ Λαχεδαιμό- 

25 νιο{ι] χία]ὶ [οἱ ἄλλοι “Εἰλληνες]" καὶ [Δ)ιοϊνιυσίωι μὲν [ἀποστεῖλαι 
τὸν στέφανον] ὃν ἐψηφίσίατο ὃ [δῆμος 19, στεφίιανῶσαι δὲ τὸς 
ὑ)εῖς τὸς Διονζυσίου χρυσῶι στεφάνωι ἐϊκίάτίερον [ἀπὸ χίιλίων 

80 δραχμῶν ἀνδραγαϑίας [βνείχκα χαὶ φιλίας εἶναι δὲ Διονύσιοίν 
χαὶ! το[ὺῖς ὑϊεῖς αὐτὸ ᾿Αϑηναίος 11 αὐτοὺς] χα] ἐχγόνουϊς, καὶ 
φυλῆς χιαὶ δήμου καὶ φ)ρα[τἰρίας ἥς] ἂϊν βόλωνται. τίὸς δὲ 

ὅ ὕἱ ἰδ 6111 Ῥοϊ]οροῃῃθοϑίδοὶ δοίϑίθ (ΤΏυο. ΠΥ, 418. 'Ί, 418), 816 οἰἶδηι 

ἷη Ῥδὸθ 800 βΒηθηὶ δηπὶ Ο]. 1032, 4 (τη. Ιυηἰο 871 ἃ. (Βγ.) ἰδοίδα οϑδαίΐυμα 

ἴπ1880, Π6 (01 0}Ϊ} ΑΡΟΪ 5 ὨοΙρἰοὶ ἰθγα οἱ ργίν  θοίϑ Υἱο θη δα δοί 85: τ 6 

ὃὁχ Χοη. Η6]]. ΥἹ, 4,4 οοἰϊορὶὶ Κ'Ἢ Υἱάθίιν μος ἰῃ ἰοθάδγυμῃ ἰογπλ}}}5 4υ80 

ΟΙΏΠ6Β5 8 ρ]ΘΓΆΘαῸ6 οἰν ία68 ατγαθοΐδθ οι οἰ ΓΘη(Γ 5801]Θ2 6 [586 οἵ 

αυδϑὶ γα] δι οἰ τη. ὅ Αθϑίαϊο δῃηηὶ 868 ἃ. ΟἿΓγ. οἰν δἰ 1}τὦ αταθοαγυπι ]6-- 
βαϊϊ ὈοΙρμοβ σοηυθηθυηΐ δὰ ῥϑΟΘΙῚ ΘΟΙΏ ΘΙ) ΟΟΙΏΡΟΠΘηἄδιη, δί οὔ 

ΤὨΘΡδηΐὶ 1,δοράδοιμοη 8 ΜΘΟϑΒΘΏΘη ρΟΓτωἰ 6 γ0 ὨΟ]]Θηΐ, ἰηΐδοίδ γὸ ἀἰβδοθβϑογαῃί 

(Χο. Η6]1. ΥἹΙ, 4, 41. Ὀίοάον. ΧΥ͂, 70), Ουϑδηὶ ΓΘ ϑ8ογίρίογθϑθ ϑυϑάρηϊθο 

ῬὨ ἶδοο Αργάθηο ϑυβοορίδηι ΠϑΡΥδηΐ, δῖνθ 18 8 ΑΥΟΌΘΓΖΔΩΘ ϑδίγαρα, υἱ ΧΟ- 

ὨΟΡΏΟΏ, βῖνθ 80 ἰρ80 τϑᾷθ Αγίδχουχθ τ 885 ογαΐ, αἱ Ὀίοάογ8 Ὠδγταί. Αἱ 

ὁχ δοο ἰἰΐα]0 ἀϊδοίγηυβ, Ὡοἢ οχίσυδϑ Ὀἱοηγβὶ: ρᾶγίθβ ἔα 5586 ἰὴ 1110 οοῃδία ρΡ8- 

οἷβ σοῃοὶ δηᾶδο. Καὶ. Ἵ Ὧο ορίβϑίυϊαθ δυσυμθηΐο υθυτ βοοίογατη ἀθογθία 

ἴῃ ΘΟΙΛΙ 8 ὈΓΟΡΟΙΪ Ρ, ΠΟ δάϊδοίο ργοθυϊθυϊηδίθ (οἷ. ηοΐ. 4). Κὶ. 8 1. 6. 

συνέδρους βοσίοταπι. 9 Οὕδθ γοϊρο νοσϑίῃν ἣ ἐπ᾽ ᾿Ανταλχίδου. Νᾷπι οἷ8 
4086 δῆηο 874 οοηγνθηογδηΐ, 1}1]186 οομῆγιηδία θγαί, ὩΟῊ τϑϑοίβϑ8ἃ. Κὶ. 40 Εἰ} 18 

Ὠση0 ἀθιῦϊη ἀθοθγ ΠΡ ΘΟΓΟΠ8Θ, ᾿ρϑὶ Ὠίοηγϑίο ἰδ δηΐίθα ἀθογοίϑ οϑγϑί. 

Ουοάὰ ἰδοίαπη 6886 Ὠοδί ΤῸΒ ἰῃ ϑἰῃτη0 80 Αἰμθηϊθηβίδυβ οἱ [,δοθάδοιμοῃ 8 

δοϑίαβ (Χϑῃ. ΥἹ1, 1, 41. 8482. οὰά. ΧΥ͂, 70) δαἀϊυναηίθυ5 Ὠϊοηγϑὶὶ δυχὶ 8 

(ἀ6 αυΐθυβ δρυὰ Ὀίοάογυμι ο8ὲ καὶ τιμηϑέντες ὑπὸ τῶν Λακεδαιμονίων τοῦ 
ϑέρους λήγοντος ἐξαπεστάληφαν εἰς τὴν Σεχελίαν) ϑυτησια οὐτὰ νϑγὶ βρϑοὶθ οθἢ- 
ἰοοῖς Κ. 41 Ῥοῃ. ΧΙ, 40 (6Ρ. ΡΒ ρΡὶ) ὑμεῖς ἔδοτε πολιτείαν Εὐαγόρᾳ 
τῷ Κυπρίῳ χαὶ Διονυσίῳ τῷ Συρακοσίῳ χαὶ τοῖς ἐχγόνοις τοῖς ἐχείνων. Κ. 
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πρυτάνε]ις [τὸϊς [τἰς Ἐρεχϑηΐδος 12 δοίῦναι τὴν ψῆφον πεὶρὶ 
8δ[αὐτῶν. ....... «τ 1] - ««ςος 0. «6.0. «(ας (αὐ (τ)15...«νν νος ΒΕ 
Ἔ ΕΕ Ο.βος.. «τονε νννεννν [[ε νιν «ϑε]ω([ρ]οῖς. ον ον ον νος 
ον ννον [.«ὐὐνν νο[οὶς χίαὶ] τοὺς πρίέσβεις(ἢ).. δ. «Ὁ. [0 ον ὅπως 

40 ἂν γίγνηϊίαι..... ἀναγράψαι δὲ τ]όδε] τὸ ψήφισμα τὸν γραμ- 
ματέα ----- - 

44 ΙΣΤΟΣΤΗΣ.Ρ. Εδανοὶ. [Σ.. 5.1} Κοόοϑ ον. 81 χυϊάδτηῃ Εδυνθὶ 8 γϑοίθ 

οχβογίρϑίι, Εγθοδί οἰ ἀΐβ ἢοηθη ὁδγίαμη οϑὲ. Αὖ ργοχίτηϑηὶ Ὀγγίδηΐϑημ, ἱ. 6. 

Ῥυϊϑτη 8πηΐ ΟἹ]. 108, 1 (8687 ἃ. ΟὮγ.), πο Εγθοδιβοί 8 ἔμι18886, βοα (6- 

ογρορ 18, ἰοβίδίαν {{{π|1|ὰ8 Ο. 1. ΑΙ. 1 ὅ3). ἀΑ18 ΛΥΓ. 

"8 Ταρυ]ὰ τιδγηηογὶβ Ρϑηίθ! οἱ ἀπαΐα6 τη], ἱπνθηΐα Αἰ86-- 
Ὠἷ8 ἴῃ ἃτοϑ. Ε4α. Ρ[{Κ|5 ΡΒ. 80. Ἀδηραδό Απί. Η6]1]. 879. 
Εχ Δροφγάρθο Ὑ6]8θῃ1: βυοαιθ οὐ θοΐγρο οβάγίδοθο Κοθῇϊον (. 1. 

Αἰι. Π ὅῷ9. Οἵ. ᾳυδθ ἀθ {ἰὰ]0 αἰϊχογυαηί Κἰγομμοῦ ΡΒ1]Ο]. ΧΗ 
Ῥ. ὅ71!| 544ᾳ. Κορθϊοῦ ΜΙ ΒΘ] ρθη ἀ65 ὅγοῖ. [ἰπϑῦ. ἴῃ Αἰμθη ἴ 

(1876) Ρ. 92. 5ᾳ. Ηδνγίβὶ ϑιυάίθῃ ἀδροὺ αἱί. ϑίδδίβσ. ρΡ. 104 56α. 

[Ἐπὶ Ναυσιγέν)ος ἄρχίοντος 1 ἐπὶ τῆς Αἰαντίϊδος πέμπτης 2 πίρυ- 

[{{6Γ86 νΟΪσαγ98 Ιοπΐοδο ἀἰβροβίίδθ στοιχηδόν. 4 ΟἹ. 408,1 (8687 ἃ. 
ΟὨγ.). ϑυρρίον!ε ΚΙΡΟΒΒΟΗ͂, 51 δὰ τηαίογθοιη Ὠϊοηγβίαμη 860 βρθοίθηϊ, ὕπΌ1 

Ναυβίϑηΐβ ΠΟΙΏΘΏ ΓΘΡΟῺΪ ΡΟΒ86, 5ὶ δὰ τηἰπούθῃῃ, δυΐ Ἁδίοηθιῃ (Ο]. 408,4. 

8604. ἃ. ΟΒγ.) δυΐ Τίἰιηοογαίθιῃ (0]. 104,4. 8648 ἃ. ΟἘγ.) διοδοηΐα [υΪ586. 

Αὐ πιδίογθιῃ Ὠἱοηγβίυτη ἀοβίρηαγὶ χη] 10 ὙΘΥ 8: τ} 18 6586 ΟΠ 8}}}85 ἀθ οδὺ- 
88 τη ααΐα ἰρ8ο Ναυβίβθηϊβ δῆηο 1}16 ἰταροθαϊ “χτορος λύτρα 1,0η86}8 ἴῃ 

(μοαίγο Αἰΐοο νἱοοῦί (Ὠἱοάον. ΧΥ͂, 74. ΤΖοίΖ. ΟΕ]. ὅ, 180 41}. ἃ Ναυοκίο 

Τταρ. τ. ἴγ. Ὁ. 646). [Ιἰθ δὰ τηδίογοιῃ Ὠἰοηγυβίυμῃ οὐ Ναιβίρϑηϊβ 8ῃ- 

ἡχτ Το [α]} ΚΟΘΆΙΘΡ Ρ, 488. ΝΌΠΟ ἰϑηὰ ργορίδγ βοῦῖθαθ βοίηθῃ (ποῖ. 3) Ὠ0}18 
γοβίδι ἀυδί(δίϊο. ἃ βυρρ!ονί. Νίδιωῃ οἰδὶ Ῥοῦ 86 ποὴ τη) ναϊοῖ, χαρὰ 
ΠΟΙΏΘΩ Θὲ ὨῸΠΊΘΙΒ ρΥγίδηΐδο ἰοϊἀθιη [6 γα 5 (16) ΟΟΙΩΡΙ ΘοίΘ θα, δίχα 

ῃ. δ, ἰδ) ΤΪΓᾺΒ Ο880.8 688ϑί, χυοὰ οἰΐδηη βΒοῦῖθ86 ποιηθῃ, αυοὰ |ΠΠ|6 68, 

Βίο δοσυγαίθ θχρὶϑῖ Ἰδουηδιη νουϑασμῃ 9. 8, ἀυπηπιοᾶο 5ἰαίθθιυβ ῬΓΟΠΟΙΏΘΗ 

ἦι Ποη τοδρίβ δά ἀἰίαπι ἰυἶβ80 αυϑιῃ 76, 3, οἱ ραίγίβ Ὠουυθη Οτηἰβϑυα υἱ 74, 
ἐ, Ναῖὶ βου θϑιὴ Ναυδβίοηΐβ 8Πη0 οἰϊδιηΐατη δἰἑατω [αἷ856 δ]18α φυγίδηϊβ χ 
α. 1. Αὐἱ. Π ὅϑ)᾽ ἀϊδοίϊμηυβ. Οὐυδῖο αυοὰ αἰτία 84 16 Ἰδοῦηδθ διηθί 8 86- 
Ουγαίθ ᾳυδαγαΐ ἰη Αθϑϑηί( ἰδ ργγίϑηϊαπι, ἡ} ἀυδὶϊ τοὶ χαϊ αν. ΝΌΙΊΘΡΔ]Θ 

βθρίθπι 1  ΘΓαγαγῃ ἔαϊΐ, δὰ! πέμπτης δυΐ ἑβδόμης δυΐ δεχάτης. Πα ἰδιλθῃ 
ῬΓΔΟΙΏ], ααΐὰ Ροδίγθιγίὶβ ἀΐθθυδβ (ν. 8. 4) Βθρίϊτηδ6 ργυίδηΐδθ νϑυὶ βίγη}]9, ἀθ-- 
οἴμηδθ οογίυμη οϑέ Ὠἰοηγβίυτῃ ἰδ τοογίαυτῃη ἔαΐβ86 (Ὠἰοάον. ΧΥ͂, 78. 74). 

Ὀιξο ΌΘΥΟΙ, 57]1ογο. 9 



120 ῬδΓΒ Ῥγίου. [18-- 

τανείας, Μόσχος Κυδαϑηναιεὺς 8 ἐγραμμάτευε, [...-..... χαὶ 
8 τριαχο[ίστῆι τῆς πρυϊτανείαίς, τῶν προέδρων ἐπεφήφιζε ...... ΙΞΞ 
᾿Αλίππο (..... ἔδοξε τῶι δήμιων" ... ἴδιος εἶπεν [τύϊχίηι 
ἀγαϑῆι τῆι ᾿ΑΘηνίαίων, δεϊδίόχϑ]αι τῶι δήμίωι, ἐπαινέσαι μὲν 
Διονύσιον τἰὸν Σιχελίαίς ἄρχοντα, ὅτι ἐστὶϊν ἀνὴρ ἀηα)θὸς περὶ 

10 τὸν [δῆμον τὸν ᾿Αϑηναίων χαὶ τὸς συμμάχους“ εἶναι δὲ συμμά- 
χος αὐΪϊτὸν χαΐὶ τοὺς ἐχγόνους [τοῦ δήμου τοῦ ᾿Αϑηνίαίων ἐὶς [τὸν 
ἀεὶ χρόνον [ἐπὶ τοῖςδε΄ ἐάν τις [ ἴηι ἐπὶ την χώραν τὴν Ἀἰϑη- 
ναίων ἐπὶ πολέμίωι ἢ χατὶὰ γῆν ἢ χατὰ ϑάλίατταν, βοηϑεῖν 

16 Διοβνύσιον] καὶ τοὺς ἐχγόνίος αὐτοῦ, καϑότι ἂν | ἐπαγγέλλωσιν 
᾿Αϑηνίαῖοι, χαὶ χατὰ γῆν χαὶ [ χατὰ ϑάλ)ατταν παντίὶ σϑένει 
χατὰ τὸ δυνατόν χαὶ] ἐάν τις ἴηι ἐϊπὶ Διονύσιον ἢ τοὺς ἐϊχγό- 

0 νουὶς αὐτὸ ἢ ὅσων ἄρίχει Διονύσιος ἐπὶ [[ πολέμωι] ἢ κατὰ γῆν 
ἢ χίατὰ ϑάλατταν, βοηϑείῖν ᾿ΑϑηψΝαίους, καϑότι ἄἂΐν ἐπαγγέλλω-- 
σιν, χα ὶ κατὰ γῆν καὶ χατὰ ϑάλαίτταν παντὶ σϑένείι κατὰ τὸ 
[δυϊνατόν. ὅπλα [δὲ μὴ ἐξεῖναι ἐπιφέρειν] Δίιονυσίωι μηδίὲ τοῖς 

25 ἐχγόνοις αὐτοῦ ἐπὶ] τὴν] χώραν τὴν Αἰϑηναίων ἐπὶ πημονίῆι 
μήτε] χίατίὰ γῆν μήτε χίατὰ ϑάλατταν᾽ μηδὲ | ̓Αϑηναίμίικς ἐξεῖ-- 
ναι ὁπίλα ἐπιφέρειν ἐπὶ | Διονύσιον μηδὲ τοὺς) ἐχίγόνους αὐτοῦ 

380 μηδὲ [ ὅσων ἄϊρχ[ε]ι Διονύσιος [ἐπὶ πημονῆι μήτε χ᾿ατὰ γὴν] μήτε 
χατὰ ϑάλαίτταν. λαβεῖν δὲ τὸν | ὄρχον τὶὸμ] περὶ τῆς συμίμαχίας 
τοὺς πρέσβεις τοὺς] παρὰ Διονυσῆου ἥχοντας, ὀμόσαι [δὲ τήν 
τε] βουλὴν χαὶ τὸς στρατηγοὺς καὶ τίοὺς ἱππάϊρχους καὶ τοὺϊς 

35 ταξιάρχος - ὀμόσαι δὲ Διοϊνύσιον χαὶ τοὺς ὑεῖς αὐτοῦ καὶ. ]... 
οὐ τ]ῶν Συραχοσήων χαὶ τ.........- ΒΨ Ἰράρχους " ὀμνύναι 
δὲ τριάχοντα ἡμερῶν ἑχαϊτέρους τοὺςς ὄρχους" ἀπολαβεῖν δὲ 

40| ᾿Αϑηναίων τὸς πρέσβεις τὸς πεμῳφϑέντας ἐϊς Σιχελίαν. ἀνα- 
γράψίαι δὲ τόδε τὸ ψήφισμα | τὸν γραμ]ματέα τῆς [βουλῆς - -- - 

8 ΒΌΡΡΙΟΝΙ 601]. 74,4. 715,39. Οἵ. ποῖ. 4. 4. ϑυρρίονὶ. ὀμνύϊναι δὲ χατὰ 

ἔτος ἕχαίστον ἑχαϊτέρους τοὺϊς ὄρχους ΚίγΟΠΠΟΗ͂.. ὀμνύϊναι δὲ ὅρκους ἐπιχωρίος 
ἑχαϊτέρους τοὺς μεγίστους ρῬτοροδαΐϊί ΚΟΘΆΪΟΡ Ὁ. 9ὅ. 

4 Ἐτγαρημθηία απαίυοῦ ἰᾶθυ]Δθ Ἰαρί 8 Ροηίθ] οὶ ἱμνθηϊὰ 
ΑἰμοηΐβΒ. Εαά. Κυπιδημπαΐβ ᾿Αϑηναίου Υ ἡ. 94. Κορθίον (Ο. Ἰ. 
Αἰϊ. 11 ὅ9 ο. 
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Θ ε 0 ( 
Μυτιληναίων. 

[Ναυσιγένης ἦρχεν 1,9 Αἰαντὶς ἐπρυ[τάνευενν 25, Μόσχος Κυδαϑη- 
ὅ γαιεὺς ἐϊϊγραμμάτευεν, ᾿Αρίστυλλος Ἐρχεε ὸς ἐπεο]ταγτει 3. β 
ΓΕ δο)ῃεὶν 4 τῆι βουλῆι καὶ τῶι δήμωι [Στέχραϊνος δ εἰΐπεν " {πἘρὶ 
ὧν οἱ πρέσβεις οἱ ἐχ Λέσβου δ ἥχοντίες] λέ[γο)υσιν, [ἐψηφ](σ(ϑ) αι 

10 τῆι βουλῆι, προςαγαγεῖν αὐτοὺς εἰς τὸν δῆ [μον τοὺς] προέδρους 
οἱ ἂν λάχωσιν προεδρεύειν εἰς τὴν πραῖτην ἐϊκχλησίαν, γνώμην 
δὲ ξυββάλλεσϑαι τῆς βουλῆς εἰς [τὸν] δίήμο!ν, ἐν δοχῆι τῆι 
βουλῆνι, ἐπί[ειἰϊδὴ Μυτιληναῖοι ἄνδρες [ἀγαϑοί εἰσι] πίερ[}] τὸν δῇ- 
μὸν τὸν ᾿Αϑηναίων χ(αὶὶ νῦν)" χία]δ ἐν] τάγι Εὐνὴ χρυ 

1ὅ ἐπ]αηνέσαι τὸν δῆμον τὸμ Μυτιληναίων ἀρείτ]ῆς ἕΐνεχ]α {π|ερὶ 
τὸν δῆμον) τὸν ᾿Αϑηναίων ̓  χαὶ εἶναι πρόςο[δον αὐτοῖς ] πρὸς τὴν] 
βουλὴν ἢ τὸν δῆμον πραΐϊτοις) μετίὰ τὰ] ἵε]ρ(ά) 19. | [ἐπαινέσ]αι 
δὲ χαὶ “Ἱερο[ἴταν, ὅτι ἐστὶν (ἀϊνὴϊρ 1} ἀγαϑὸς περίὶ τἰὸν [δῆϊμον 
τὸν ᾿Αϑηναίων χαὶ τὸν Μυπι)ληϊνα)ίων. ἀναγράψαι ὃὲ τ]όδ[ε τὸ 

20 ψήφισμα τὸν γραμματέα τῆς [βου]λ[ῆς] ἐν στήληι λι(ϑ) νι 12 χαὶ 
στῆσαι ἐν ἀχροπόλει. [ἀναγράψαι δὲ χίαὶΐ τίὸ] ψήφισμα] εἰ[ἰς 
τὴν αἰότὴν στήλην, ὃ (ἀ)πείχρ]ίνατο 138 ὃ δῆμος τοῖς πρέσβεσι | 
[τοῖς Μυιληνίαίδων 14 (τ)οῖς] μετί(ὰ) 15 []εἸροίτία. εἰς δὲ τὴν ἀνα- 
γραφ[ὴν δοῦναι τῆς στήλης [τὸν ταμίαν τοῦ δήμου τῶι γραμ- 

{ἰόγᾶθ νυ βαγοΒ Ιοηΐοδθ. Υ͂. 8 --α οἱ 86---60 στοιχηδὸν ἱποῖϑα, ΓΟ 
ΠΟΏ ἰΐθιη. ΓΒ 8 ᾿ἰ 6 Γ86 χϑ] αι 8 ταδί ογα8. 4 ΟἹ. 408,4 (8687 ἃ. ΟὨγ.). 

4 Ουἱηΐα ῥΥγίαηΐα ἔι886 νἱἀΘἔ (η. 7832), [6ὁγ06 τηθη86 Ποοθιθυὶ 868 ἃ. ΟὮΥ. 
8 ΓΛΤΕΙ. ἡ ἘΓΝ. ὅ {π{|0 88 Σ. εφα...ς ἰῃ Ἰαρίάθ δρῃονὶ: Κυαιηδηυάίβ, 

ὨΪΏΪ] εἰδί ... Φ΄... ΚοΘΒΙΟΡ. ϑιίθρθϑηυβ αὐΐῃῇ ΝΟΔΟΓΔΘ τϑΡ (8 810, δοοιι88- 

ἰᾳ8 8 Ἀροϊϊοάογο, ἤοῃ ἀυβθίυχα νἱά  ίῸ 60]1. οι. ΕῚΧ, 48 οὐ γάρ πω ἦν 

ῥήτωρ, ἀλλ᾽ ἔτι συκοφάντης τῶν παραβοώντων παρὰ τὸ βῆμα καὶ γραφομένων 
μισϑοῦ χαὶ ἐπιγραφομένων ταῖς ἀλλοτρίαις γνώμαις, ἕως ὑπέπεσε Καλλι- 
στράτῳ τῷ ᾿Αφιδναίῳ. Εἰθηΐμη εἷο δὰ ρορυϊυτῃ ἴογί, αἱ (Δ}} 5 8] ρ]6-- 
Ὀἰβοϊαπι (ν. 8ὅ 844.) ἰαρίαΐ ἰηοϊἀδίυγ. ΑἸΐδπὶ οἰὰβ γοσϑίϊοηθη 8068 Ὡ. 98, 

ὅ, δὶ ρ]θη 5 νοοδίαν Στέφανος ᾿Αντιδωρίδου ᾿Εροιάδης. (ΟἿ, ἰδὲ ποίδπι τηθαπι). 
6 ἐλ Λέσβου ΚυχηδηυαϊΐβΒ. ΑἸωμίυδη 6886 ἰθοϊίοηθηλ ἰαἰθίαν ΚΟΘΏΪΘΓ. 
7 ἸΙΖΣΟΑΙ. 8 Ργανὰ ϑογίρίιιγα ἰηαϊοαίνὶ οχ θϑάθπὶ Ῥγοηῃηςίαἰ οἢ8 οοηΐα- 

βίομρ οὔἵΐα δίαυθ οοηϊ οἱ οὐ ἀδίϊν: Ὀγίηδθ ἀθοϊπαίοηἶβ ἰῇ -εἰ, οἰβὶ ἢος 

αυϊάθαι νἱξ πὶ τυ]ίο ἰγοαμυθηί 8 οϑέ αυδῖὰ οοηίΓαγί τα. 9 ΚΛ....}}. 

40 ΛΓΡ,. 41 Λ..Ρ. 14 ΛΙΘΙΝΗ. 48 ΛΠΕ...ΝΑΤΟ. Οἱ. 
Χο. Η6}}. ΠῚ, ὅ, 46 Θρασύβουλος δὲ ἀποχρινάμενος τὸ ψήφισμα (ἰ. 6. χυῦχῃ 
ῬΙο οἰ τ τγορϑϑβοῖ, αυοὸ δὰ Τορδηογθμῃ ροβίυϊαία γοϑροηάθγοίαγ) καὶ τοῦτο 

ἐνεδείχνυτο. 44. (Δ}Π|8ἰγαιϊ Ῥ] οἰ βοίδαπη δῆηο δηἰθοθάθηίδ ἰδία (ν. 85 844.) 
Κυπ. 4 τοι. ΜΕΤΛ. 

ο᾿ 
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᾿ματεῖ τίῆς βουλῆς ΔΔ δραχμάς. ἐπαινέσαι δὲ τοὺς πρέσβεις 
25 τοὺς [{{πεμφ]ϑέντας εἰς Μυτιλήνην, χαὶ χαλέσαι ἐπὶ δεῖπνον εἰς 

| [τὸ πρυ]τανεῖον εἰς αὔριον . χαλέσαι δὲ χαὶ τοὺς συνέδρους τοὺς] 
Μυτιληναίων 16 ἐπὶ ξένια εἰς τὸ πρυταν{ε]ῖο[ν] εἰς αὐΐριζον “ χ]α- 
λέσαι δὲ καὶ τοὺς συνέδρους 11 τῶμ Μηϑυμναίων | [καὶ Ἄγντισ- 

80 σαίων καὶ ᾿ἘΠρεσίων καὶ Πυρ(ρα)ίων 18 ἐπὶ δένια [| εἰς τῇ πρυτα- 
γεῖον εἰς αὔριον. Αὐτόλυχος 19 εἶπεν " τὰ μὲϊν [ ἄλλ]α) χίαϑγάπ)ερ 29 
τῆι βουλῆι᾽ ἐπαινέσαι δὲ τοὺς πρέσβεις ||[τοὺϊς πεμφϑέντας εἰς 
Λέσσβον, Τιμόνο(ϑ)ον 21 χαὶ Αὐτόλυχ[ον χ]αὶὶ (ΑἸρ)ιστοπεί(ϑ)γην 2, 

86 καὶ χαλέσαι αὐτοὺς ἐπὶ δεῖπνον εἴς τὸ πρυτανεῖον εἰς αὔριον. 

[Ἐπὶ Λυ)σιστράτου ἄρχοντος 23, ἔδοξεν τῆι |.βουλῇ!] καὶ τῶι δή- 
μωι Καλλίστρατος 33 [εἶπεν “ ἐπαμνέσαι μὲν τὸν δῆμον τὸμ Μυ- 
τίιληναίωϊν, ὅτι χαλῶς καὶ ᾿προ(ϑ)ύμως 26 συνεἰπολέμημαν τὸμ, 

Δλῃ πόλεμον τὸν παρελίθ)όϊντ 26, ἀποχρίνασϑαι δὲ τοῖς πρέσβεσιν 
οὐΪεν νον . ᾿Αϑηναῖοι ἐπολέμησίαν ὑπίδρ τῆς ἐλευϑερία!ς τῶν 

“Ἑλλλήνων᾽ καὶ 21] ἐπειδὴ Λαχεδαιμόνι)οι ἐπεστράτευοίν ᾿Αϑίηναίοις 
45 παρὰ τ]οὺς ὅρχους καὶ τὰϊς συνθήχας, αὐτοί 28 τε] ἐβοήϑουν χαὶ 

τοὺς [ἄλλους συμμάχ]οί[υς πἰαρεχάλεσαν βοηϑεῖϊν τὴϊν χαϑήχομαν 
᾿Αϑηναίοις βοήϑειζαν, πε[ιϑόμενοι 39 τοῖξ ὅρχοις, ἐπὶ τοὺς πίαρα- 

16 δίηριυ!αβ οἰνὶ[αί65 βἰηρσιϊα βυγαρίὶα ΒδΌυ 886 ἴῃ ΘΟΠΟἾΪ 0 ΒΟΟΙΟΓΌΙΩ ΓΘ- 

[ογὶ Ὀϊοάον. ΧΥ͂, 38, 4. Αἱ βγῃθάγοβ τοϑιουίθυβ οἰν αι 5 ρ]υγῸ8 [ὰ8586 
Εἰηο αἰδοίη, πλΪ ΠΟΥΘ8 βίῃραϊοβ Βδθυΐ886 ἀοοσθί {ἰ]ὰ5 86, 9. Οἵ. Ε. [,6Ώ2Ζ, 

ἀδ8 ϑυποάγίοη ἀθὺ Βυαηαοϑαθηοββθη ἰτῃ ΖΝ Θἰ[6η δίμϑηϊβοθῆθη Βυηᾶθ. ΕἸΡίης 

4880. Ρ. 7. 41 Ηδο οἰν (αὐθ8 αἰγυτῃ δἰηϑυ]αθ 5[ηρ.}08 Βαθασγίηΐ ΒΥ ΠΘαΓΟῸ8 
ΔῊ ΡΙυΓθ05, αἰβοοσηὶ ἠθαυϊί. 48 ΠΥΡΙΛΙΩΝ. 49 Αὐϊοϊγουβ ΑΓγθορδρίία, 

ΘΟΙΙΘΙΔΟΥΑΙΙΒ 80 ΑΘϑοΒίηθ 1, 84. 88. 88, ροϑῦ φῬγοϑίατῃη ΟμδΟΓΟΏΘΘΏΒΘ ἃ 

γουγοο Ὀτορίοῦ ἰβηδνίϑιη ἴῃ ἰὰᾳ5 νοσϑίᾳϑ οἱ οδρὶ 8 ἀδηληδίῃυϑ οϑί (ϑομϑ θοῦ 

Ῥοηλ. 1Π|, 1 Ρ. 68). 40 ΛΚΛΟ. «ΕΡ. 44 ΤΙΜΟΝΟΘΟΝ. Επιοηάδνὶ; 

Τιμόνοοζογν ΚΟΘΏΪΟΓ. Αἱ οὔθηαίξ οἸη888 γοοδ)ίατη οοηίγδοίίο ἰῇ ἠοτηΐπθ Αἰοο. 
44 ΛΙΛ. ΙΣΤΟΠΕΙΘΗΝ. 488 ΟἹ. 103,4. (8698 ἃ. 6 γ.). 44, (Δ]]Πογαί 8. ἢ. 
Ἀρμίάηδθουϑ οἷ. βομιδοίου ἤθεα. 1 ρ. 40 86α. Φῦ ΠΡΟΟΥΜΩΞΣ. 46 ΠΑ- 

ΡΕΛΟΟ. [η(6]Π σοηάαπ 68. 6] τὴ σοηίγα [,δορϑαδοιποηΐοβ (878---371 ἃ. (ἢ γ.), 

Βαυὰ οχίθιια ΟΧ Ῥδγίθ ὩΔΥΪΡῸΒ ἰὴ τηδῦὶ Αθῦδθο ροβίθτω, ἰἰὰ υἱ ΜΥΊΙΘΩΔΘΟΓΌΙΙ 

δΔυχΙ τ ΑἰΒΘηϊ ΘΒ 8 0.158] υῦτη 6886 ροϊαοείί. 47. 44---68 ΤΟΒΙ ΓΌΘΓΘ 

σοηδίυϑ 801), οἰϑὶ ἤϑ6σ ΠΟ Ὀ]8ῺὴΘ σογίδ 6886 τὴθ ὩΟῺ ἔασὶί. [ἃ τηδχίτηθ ἀυ- 

Ὀἱ(αιοηθία τηονθί, φυαοὰ ποαὰθ χυϊά ν. 44. 44 βυρρΙοπάσμη 51 Ὠθ4ὰθ αυδ 

Γαϊΐοηθ ἢδθο οὔτ βϑαυθηί υβ οοηϊυποίθ ἰπογίηΐ δββοασοῦ, Νιϑὶ ν' 40 ἰπίθν- 
Ροϑβίίυβ 6886. ἰδοὶ Π 0 Οοθοχαβ γοϑε ΘΓΘΙΓ 86: συ[νε[πολέμησαν τὸμ, πόλε- 
μὸν τὸν παρελϑόϊντα, ὃν] ᾿Αϑηναῖοι ἐπολέμιησίαν ὑπ|ὲρ τῆς ἐλευϑερία)ς τῶν “Ελ- 
λήνων. 48 ΜΥΓΠ]Θηδθί. 49 Ῥοϑβϑἰβ οἰΐδπη ἐμμένοντες ΓΘΡΟΏΘΓΘ. 
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50 βαίνοντας 88 τὰϊς σπονδάς, ἀξιοῦσιν δὲ [.. .[.........Ψ ἐν] τῶι 
πρόσίϑεν χ]ρόνων ν. .[- ««.«ὐὐὐ νι νννο αι τῶν δήμωι τῶι Μυτιλ η- 
ναίων καὶ τῶι] δήμωι τῶι ᾿Αϑηναίων. .[.. «ον νι νννννννν 

δῦ... αν συντε..[....Ὁ τον ον εενον ερο. ἄλλο.[...««Ὁνὐν ον νννν 
ἐνεννν ι μετ᾽ Αϑηνίαίίων. .. ««Ὁννν νιν γεν νυ] ὅπως ε.....] 

ῃᾳᾳΕ ι χαὶ...Ὁ.ὉὉὐ{0 νον εν νννν κνννεενννν λ 
. .Ε ΝΕ ΚΚΚἈΚ.Κ.͵.ΊΧΚᾳΨΧΧᾳΓῃΓΨ{Ψᾳ(ᾳ.ᾳ..Ε.Ε 
ϑαι----- 

80 δαρρ!ουϊ ΚοοΒΙογ. 

"Ὁ Τάαρυΐϊα τη ΠΟΥ 5 Ρθηΐθ] οἱ ἱηνθηία Αἰμθηΐβ ἰῃ ἃΓο6θ. 
Βαὰ. ΡΙ 8 Κ18 ΕΡῃ. 186. 1627. Ἀδηραδό Απηί. Ηδ]]. 8886. Ἐχ 
8.10 Ὑοϊβθηΐαθ Δροσγαρῃο Κορθμίογ (. 1. Αἰ. Π ὅ0 (αἴ. Αἀά. ρ. 
400. 402). 

[πὶ Ναυσιγέννος ἄρχοντος 1 ἐπὶ τῆς Αἰαϊντίδος πέμπτης 2 πρὺ} 
τανείας, Μόσχος Θεστίο ΚΙιυϊδαϑηναιεὺς [ἐγραμμάτε)υε, ἔδοξεν 
τεῖ βολεῖ χαὶ τῶϊι δήμωι Αἰϊαντὶς ἐπ]ρυτάνευε, Παράμυϑος 

δ᾽ Οτρυνίεὺς ἐπεστάτίει, Μ]ύσχος Θεστίο Κυδαϑηναίεὺ)]ς ἐγίραμμά- 
τευδν" [Διζώφαντος εἶπεν πίερ)ὶ ὃ ὧν οἱ πρέσβειϊς ἀπαγγέλ]λ)ου- 
σιν οἱ ἐγ Λαχεδαίμονος ἥχοντες 4, [ἐψηφίσϑαι] [ τῆι βολῆι, τὸς 
προέδρος, οἵ ἂν [τυγχάϊνωσι προεδρ]ξύοντες ἐν τῶι δήμωι, χρη- 

10[μα]τί[σϊαι πείρὲ αὐτῶν, γν]ύμην δὲ ξυνβάλλίεσϑα)]ι τῆς βολῆς εἰς 
τὸν δῆμον, ὅτι δοχεῖ τῆι βολίῆι, ἐπειιδὴ ΚΙόρμίιβ)ος ὃ [Λαχε- 
δαιμ]όνιος ἀνὴρ ἀγαϑίός ἐστιν] περὶ [τ]ὸν [δή]μίον τὸν ᾿Αϑην]αίων 
καὶ [νῦ]ν χα(ὶ) ἐΐν τῶι πρ όσίϑ)είν χ]ρόζνωι, εἶναι αὐτὸν πρόξενον 

15 καὶ εὐϊξεργέϊτην [τ|ῦ Αϑηναίων δήμο χα] }} αὐτὸν χαὶ ἐγγόνοις]. 
τὸ δὲ [ψήφισμα τόδε ἀναγραψ͵άτω ὃ [γραμματεὺς τῆς βολῆς ἐν 
στήληι λιϑίνηι χ] αἱ στζηἰσάτω ἐν ἀχροπόλη[ι ὃ" εἰς δὲ τὴν ἀνα- 

--- --'- 

{{ἰότὰθ γ ϊβαγθ8 [οηΐοθ ἀϊϑροβίίδθ στοιχηδόν, [(8 ἰδηηθὴ υἱ ν. 13 αυίΐη- 
406 |ἐοταθ (ΞΑΓΑΘ) ᾳυδίίμον, ν. 49 αυδίίᾳον (ΑΝΑΔ)[) ἰγίδυ5 τοὶ φυογυχη 

νογβαῦτα {0 γ18 Γοβρομάθδηί. Ὑογϑὰ8 ὩΟΩ οἰυβάθηῃη Ἰοηρὶυἀϊηΐδ υΐ886. νἱ- 

ἀθηίυγ. 1. .ΟἹ. 108,4 (8687 ἃ. Οἢγ.). ῷ Ὧθ6 ηὐυπηθῖο οἷ. 782, 8 ΠΙΠ]. 
ἃ Ου ἀθ ουβ88 (ἢ (680 ἴδγ ὥϑοθγὶ 868 ἃ. (Β.) Ιορσϑὶὶ ϑραγίδι τ δϑὶ 

ζυογίηϊ, ἰσῃογαίανγ, 8604 ἰοτγτίδϑ860 ἰὰ σοῃθχύση οϑί οὔτ ἰοθάθσθ ἰηΐου Αἰ 6- 

Ὠΐθηβο8 οἱ Ὀἰοηγδίαῃ Θθδάθῃ Ὀγυίϑηΐα ἰδοίο (η. 78). ὅ Οἵ, 148, 



84 ῬΕΥΒ ῥγίου. ᾿ ες [18 

γραφὴν ὃ | τα]μῆα)!ς τὸ δήμο δότω [Δ)]Δ δίραχμὰς ἐκ τῶν εἰς 
τὰ χατὰ | ψηφίσματα ἀναίλ)ισχ(οἰμέϊνων] 5. 

6 ΑΝΑΔΙΣΚΟΙΜΕ. 

Ἴ6 [,δρὶβ ἱπνθηίαβ ΝΥ]α5 8 (οϊα580)Ὶ ἴῃ οοθιηοίογίο Αγιηθ- 

πἰούυμῃ, οχϑίδί Ῥδγ 5115. 10. τ 560 Ὀ0]οο (ουνγο). Ἐαα. ΒοΘΟΚἢ 

α. 1. α. 3691 ὁ ἀφο (οχ Βιδυνοῦγὶ ἂροσγρ ΒΟ). Ἐχ Αμίβϊτηΐ, 

ἀγοϊδάσμη ορβοορὶ, 506 18 ἃ [ἷ,.. ἘἈοβϑίο ἰγϑῆβπ) 8518 τη] ΟΓΘ5 

Ἰδού 5 ϑηῃοίανὶἑ ἰάθη γο]. ΠΠ Ὁ. 478. [,00 88 - ΝΥ̓ααϊησίοη ᾿ΑΒ516 
8377---79. ἘΤΟΘΒΏΘΥ [Π80Γ. ἀγθοααθβ ἀὰ τηυβόθ ἀὰ Γουγγο ὑ. 1δ8ὅ 
Ὡ. 96, ουἱϊὰβ ΘΧΘΙΏΡΙ ΠΩ ΘΧΡΥΪΠΙΟ. 

ἜἝτει τριηχοστῶι χαὶ ἐνάτωι: Ἀρταξέρξευς βασιλεύοντος, Μαυο- 
σώλλου ἐξαιϑραπεύοντος 2, ἔδοξε [ Μυλασεῦσιν, ἐχχλησίης χυρίης 
γενομένης, καὶ ἐπείχύρωσαν αἱ τρεῖς φυλαί ἐπειδὴ Ἄρλισσις 4 

5 Οὐσσώλλου [ἀποσταλεὶς ὑπὸ Καρῶν ὅ πρὸς βασιλέα παρεπρέσ βευ-- 
σεν χαὶ ἐπεβούλευσε ὁ Μαυσσώλλωι ὄντι εὐεργέτηι [ τῆς πόλεως 

{Δ} Γ806 Ιοῃΐσδθ νόὶσϑΓθ8. 1 Αγίαχογχὶβ Μηθηλοηΐβ δηηυ}8 ὑπηαθαυᾶ- 

ἀγαβδδίιηυβ ΟἹ]. 408,32 (8676 ἃ. ΘΓ.) οί. 4 Ῥογβίοὶ κηδλαζδηγαράυαη, 

ΘΟΏΒΟΙ88 ἰηἰ(ἰ8105 ἃ ΟΥ̓ΔΘΟΙΪΒ Αϑίδθ ογᾶμῃ ἱῃοο] θη δυ8 δοοῦΓαί 8 ΟΧΡΓΘΒ588 

6886, 4818 ἰῃ γοϊραγὶ ἰογιηᾶ σατράπης, ργδοίθν απο {{{π] τ ΤΥΔΙ Δ 5 ἀρυὰ 

[6088- δἀαϊηρίοη Α58:|6 6514 (ἐξσατράπης) οἱ Μυ]ΔΒ6η80 ἰγαφηιθηίαη 3888 

(ἐϊξατράπης) (δδἰδηίυγ. Εχ ΤὨθοροιῃρὶ πἰδίον 8 Ρμοίία8 ὈἰΡ]. οοά. 476 (ρ. 190 α 
44, ΒΚ.) ὀχβογίρϑὶί Αὐτοφραδάτην τὸν Λυδίας ἐξατράπην). ΥΥ. ϑίηρυ)αΓὶα νΘΓῸ 
ἴῃ Βοο {ἰ]0 6ϑὲ ἀθηΐδ}}8 δϑρίγαίδ ἰῇ δ᾽ θα 5.808 γα] ἰρίοϑβθ βογναίαβ. (οίο- 
γα ϑίγαρο ααϊάθιῃ ΧΙΥ͂ τ. 6566 (. οὐ Οἴοοῦο Τυβο. ΠῚ, 841, 75 ΜϑΌΒΘΟΙ] ΠΩ 

Ροβθτῃ ἀἰουηΐ, αἱ (δ᾽ 8 Χ, 18, 3 ἃ φιυϊδυβάδπ) ατδθοὶβ γουὰπὶ βου ριον θυ8 

ΘΌΓΩ 58 ίγϑ ρ8Πὶ ν ΟΡ Ϊ ἰθβίδιΓ, δία ὁχ δος {{{]0 Δρραγοῖ, Ὡ6 ἰὰψπὶ αυϊάθημ, 

συπλ ἴῃ 60 6880 υἱ ΓΘΌΘΙΑγοὶ οοηΐγα γΓοϑθπὶ ῬΟΓΒΑΓΆΙΩ, ΘΌΠ) ΓΟΘΪΟ ΠΟΙΛΙῺΘ 

Β80Π| 6856. Β. Ὗ. (Ε΄. 842. 8 ΤΙο5 (Ὑθ8 ἢῖ6 τηδηϊϑϑίο ἀἰδιϊησαθηίυῦ ἃ 

ῬΡοΟΡραΪο αυὶ σοιαἰἶἰὰ ἢΔροί. Νριὴρθ ἰῃ (γι δηίἊ.αυδ8 οἰν αι 8 ΜΥ]ΔΒΘΉΒΙΌΤΩ 

δου ΡΟ οἱἱ οἷνθ8 ΠΟ ν᾽ ἀΘ Ὁ γϑοθρί! 6886, ἰΐα υἱ ὑΓθ}68, υἱ Ἀογηδ6 ρδίσγίοἰΐ, ὶ 

ΤηΘ]οτο οἰν δ 8 ἰᾳΓ6 αἰθγθηΐγ. Νοαῦθ δίηθ θοσυτῃ δυοίογ (δίθ γαϊαπ) ογϑῖ, 

ᾳυοὰ ἰοίαϑ ΡΟΡΌΪ.5 ἴῃ ΟΟμ 8 (ἐχκλησίη) ἰυβϑογαῖ. Εχ {γἸ ΡΌ ι18 ὑηϑη ἢΟ- 

νίαλδ Οἰογοοηάἀθοηβίυτη (1,0088-ν δαἀϊηρίοη Αϑἰ0 408). ὟΝ. 4 ᾿Αράϊσσις Β. 
[. ϑδοα Ετοθθηοῦὶ Ἰθοϊοηθτ οοϊηργοθβδί ἢ. 6ἀ, 6. ὅ ΟἝΓΘΒ ΘΟΙΠΠΠΊΠΏΘ 

δοηΟ τ ΒΔΌυΪ8890 Ὠΐπο δρραγοί. Ουοὰ πὰ τγϑοίθ ἰη ({{{ὺ]0 1.9088 Αϑ16 
8,99 γογ18 τὸ ἔϑνος τὸ Χρυσαορέων ἀοδίρηδιΐ Ββιδίαθτι! Ἧ. ἀυθίίο. 6 Τοίϑ 
ηϑίϊο Ἰοραίο δὰ γΘΘΙῺ [Ἶ880 ροίΐν 586 νἱἀδίαγ, αἱ 86 ἀοτηϊηδϑίίομθ ἀυγβϑὶ πᾶ 
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τῆς Μυλασέων 7 χαὶ αὐτῶι χαὶ τῶι πατρὶ | “Εκατόμνωι καὶ τοῖς 
προγόνοις τοῖς τούτων, καὶ βασιλεὺς [| ἀδιχεῖν καταγνοὺς Ἄρ- 

10λισσιν ἐζημίωσε ϑανάτωι᾽ | πρᾶξαι καὶ τὴν πόλιν τὴν Μυλα- 
σέων περὶ τῶν [χτημάτων ἐχείνου χατὰ τοὺς νόμους τοὺς πα- 
τρίους. [χαὶ πρόςϑετα ποιήσαντες Μαυσσώλλωι, ἐπαρὰς | ἐποιή- 
σαντο περὶ τούτων μήτε προτιϑέναι ἔτι [ παρὰ ταῦτα μηδένα 

1ὅ μήτε ἐπιψηφίζειν " εἰ δέ τις [ταῦτα παραβαίνοι, ἐξώλη γίνεσθαι 
καὶ αὐτὸν | καὶ τοὺς ἐχείνου πάντας. 

ἜΣτει τετρωχοστῶι καὶ πέμπτωι ᾿Αρταξέρξευς | βασιλεύον- 
τος, Μαυσσώλλου ἐξαιϑραπεύοντος, ἔδοξε Μυλασεῦσι, ἐχχλησίης 

20 χυρίης γενομένης, [[χαὶ ἐπεχύρωσαν αἱ τρεῖς φυλαί τοὺς Πελ- 
δέμῳ |[ παῖδας, παρανομήσαντας ἐς τὴν εἰχόνα | τὴν ̓  Εχατόμνω, 
ἀνδρὸς πολλὰ καὶ ἀγαϑὰ ποιήσαντος τὴμ πόλιν τὴμ. Μυλασέων 
χαὶ λόγωι καὶ ἔργωι, [ ἀδιχεῖν χαὶ τὰ ἱερὰ ἀναϑήματα καὶ τὴμ 

25 πόλιν [|[χαὶ τοὺς εὐεργέτας τῆς πόλεως ἀδιχεῖν δὲ χαταϊγνόντες 
ἐζημίωσαν δημεύσει τῆς οὐσίης, χαὶ ἐπωίλη)]σαν τὰ χτήματα 
αὐτῶν δημοσίηι, ἐχτῆσϑαι χυρίως [ τοῖς πριαμένοις, χαὶ ἐπαρὰς 
ἐποιήσαντο περὶ τούτων [ μήτε προτιϑέναι μήτε ἐπιψηφίζειν μη- 

80 δένα “ εἰ δέ τις [[ ταῦτία παϊραβαίνοι, ἐξώλη γίνεσϑαι χαὶ αὐτὸν 
χαὶ τοὺς [ἐχείνου πίάν]τας. 

Ἔτει πέμπτωι ᾿Αρταξέρξευς βα[σι]λεύοντος 19, [ἰ Μαυσσώλλου 
ἐξαιϑραπεύοίντος, Μανίτα τοῦ | Παχτύω "! ἐπιβουλεύσαντος Μαυσ- 

85 σῴλλωι τῶι ᾿ Εχατόμνω [| ἐν τῶι ἱερῶι τοῦ Διὸς τοῦ Λαμβραύν- 
δου 12, ϑυσίης ἐνιαυϊσίης χαὶ πανηγύριος ἐούσης, χαὶ Μαυσσωλ-- 
λου μὲν [σωϑέντος σὺν τῶι Διί, Μανίτα δὲ αὐτοῦ 18 τὴν δίχην 
λαβόντος ἐν χειρῶν νόμωι 14, ἔγνωσαν Μυλασεῖς παρηϊνομημένου 

Αὐτοῦ ἱεροῦ καὶ Μαυσσώλλου τοῦ εὐερ[γέτεω ἔρευναν ποιήσασϑαι, 

Μαδυββο} }! ̓ ἰδογασοί. Ὁυοὰ οὑπὶ ΠΟἢ ἱπηροίγαββθηϊ, ἰϑσαία8 ἰδιηυδι τηδηάαίδ 

ΘΩΓΟΒΒ08 οἱ 808 ϑροηῃίο αἰἰαυϊὰ οοηίγα Μϑυϑβ0 01 ΠΟ] {8 6586ῖ, σαρ (18 ἀδτη-- 

ηδίι8 ο8.|. Ὗ. 1 ΜΥ]δΒθΏ865 ογἱρίηθ [π15860 Ἠθοδίοιηηυμῃ οἱ Μαῦβϑο 1 

ΒίγαθΟ τοίοσί ΧΙΥ ρ. 669 (. (Εἴ. η. 84,8). 8 [0 ΒοΒ Ρίχοάϑιυη Μαυβ- 

8011 δΙίατη (ΗΠ θγοά. Υ͂, {18) ἰυΐβ86 ρΡγοΟΡΘὈ 6. σοηΐθοὶ! Β. 9 ΟἹ. 404,4 

(8610 ἃ. ΟΒ».). 40 Οαυϊπίᾳβ Αὐΐδχογχὶβ ΟΟὨΐἑ δηηὺβ οϑί ΟἹ. 106,4 (8δὅ[4 

ἃ. (Βν.). 44 Ῥαοίγοβ γάυβ 80 Ηοτοαοίο ΟΟΙΙΘΙΔΟΓΔίΌΓ 1, 458, σορηο- 

τη [ἀγηθΏβοῃ ργηυβ ΝΥ. ἰηίθ!! οχὶς ἰῃ ᾿ἰαἰθγου 8 ἐγ υίογαμπλ δοοίοίδ δ 

Αἰσδο (α. 1. Αἰΐ. 1 447) γοσθηϑοεί, 44 ΡΙαῖί. ᾳυδοβί. Οτγ. ο. 45 καὶ τὸν 

πέλεχυν "εἰς Καρίαν ἐχόμισεν (Αρσηλις) μετὰ τῶν ἄλλων λαφύρων καὶ Διὸς 
ἄγαλμα κατασχευάσας τὸν πέλεκυν ἐνεχείρισε, καὶ Λαβρα(ν)δέα τὸν ϑεὸν προςηγό- 

ρευσε᾽ Λυδοὶ γὰρ λάβρυν τὸν πέλεκυν ὀνομάζουσι. ὙΥ. 48 1. 6. ἰη νοϑϑίϊρίο. 
Μ416 ἘΓΟΘΒΠΘΙΌΒ αὑτοῦ. 14 Οοοΐδυ8 ὁ8[ ἃ 886} }{{Ὅ9. ὙΥ. τὴν δίχην λα- 



186 Ῥασγὰ Ὁ υίου. [16--- 

εἴ τις καὶ ἄλλος μετέζοίχεν ἢ ἐχοινώνησεν τῆς πράξιος ἐλεγ- 
χϑέντος δὲ [ χαὶ Θύσσου τοῦ Σύσχω χαὶ χριϑέντος συναδιχεῖν | 
μετὰ Μανίτα, ἔδοξε Μυλασεῦσιν καὶ ἐπεχύρωσαν | αἱ τρεῖς φυ- 

45 λαί(" τὰ Μανίτα τοῦ Παχτύω καὶ θύσσου [τοῦ Σύσχω προςτε- 
ϑῆναι Μαυσσώλλωι᾽ χαὶ τὰ [χτήματα ἐπώλησεν ἡ πόλις δη- 
μοσίηι,͵ ἐπαρὰς [ποιησαμένη, τούτων τὰς ὠνὰς τοῖς πριαμένοις Ϊ 
χυρίας εἶναι, χαὶ μήτε προτιϑέναι μήτε ἐπιψηφίζειν [ μηδένα" εἰ 

ὅδ0 δέ τις ταῦτα παραβαίνοι, ἐξώλη γίνεϊσϑαι χαὶ αὐτὸν καὶ τοὺς 
. ἐκείνου. πάντας. 

βόντος 58 "Ποὺ ἀϊοίῃτι ὁ8ὲ 80 ῬΘΥβαθρθ τὴν δίχην ἔχει (ΧΘῃ. ΑΠΔΡ. [], ὅ, 44. 
Η6}}.ὄ Π], 4, 465). 

ἢ ΜΔΥΤΩΟΓ ἰηνθηίαπι ἰῃ 060 ἀοβογίο Ναγί δὰ 18 ΤῊ ΔΡῚΒ 
ΡΙῸΡΘ Ιδϑυμ δηΐ χαδηη, ἰγδη δαί ῬΔΙ51058 ἴῃ τησβοῦμα ΡΠ Ιου. 

Βαά. Απι. Ηδυγνοίί6-Βοβηδ}! οἱ Μ. Ὀυοῖὶβ Βυ]]ο πῃ ἀθ6 οΟΓΓΘ- 

βροπάδηοθ Ηδ]] δ πίχυθ Υ (881) ρΡ. 498. 

Ἔδοξεν τῆι βουλῆνι καὶ τῶι δήμωι, μηνὸς ᾿Απατουριῶνος, |; ἐπὶ 
στεφανηφόρου! Παταίχο τοῦ Σκχύλαχοίς τ]ῶν ἀνίδρ)ῶν | τῶν 
ἐπιβουλευσάντων Μαυσώλλωι χαὶ τῆι Ἰασέων πόληι2 τὰ | χτή- 

ὅματα δημεῦσαι, καὶ τὰ τῶν φευγόντων ἐπὶ τῆι αἰτίηι ταύτηι} | 
χαὶ τὰ τούτων δημεῦσαι δ, καὶ φεύγειν αὐτοὺς χαὶ ἐχγόνους [ἐς] 
τὸν ἀΐδιον χρόνον. οἷδε τὰ χτήματα ἐπώλησαν᾽ ἄρ- 
χονίτες)7ὔ" [Ἔτγυλλος Οὐλιάδευς, Δείνων Κόπρωνος, Μαρσύας 
“Ἱστιαίου, [ Φανίας Πασιφάνευς. ταμίαι Θόας ᾿]ατροχλεῦς, 

Διοσχορίδης [᾿ Εχαταίο, Θευγείτων Πασιφάνευς, ᾿Απολλωνίδης 
το Ἑρμαίου. [ἀ στυνόμοι᾽ Εὐπόλεμος Δάμωνος, Φορμίων Γλαύ- 

χωνος. [ἰ συνήγοροι᾽ Βατίων Φάνεω, Εὐχλείδης Δημητρίο, 
Ἄνυτος | Βρυάξιος, Μάρων Μελανϑίο. πρυτάνεις" 4 Εὐχλῆς 

{ἰ{|{ογαΐαγα Ιοηΐοᾶ νοὶ 8. 4 Ἡΐο θροηγιιβ [δϑθηβίυτ τηδρίβιγϑίιϑ 

ἴῃ τυ] 8 {ἰ{}}18 σομημηθιηογαία. Ο. 1. α, 4678 8β84ᾳ. [,0888 - Ναδαϊηρσίοη 

Αϑὶθ ἢ. 3541 86α. 4 ΕΟ, 748, 8 Οἱ. 16,26 844ᾳ. 4ὅ 844ᾳ., υδὶ αἰ σϑη8-- 

δἰηθ οδνυθα, ὯΘ6 (πιϊδ νϑηαἰἰοη 68 Ροπογυτῃ τοϑοϊμάθγο αὺἱΐ 08 ΘΙΔΓΟΓΏΙΩ ἰῃ 

ἀυδίυμῃμ νοσᾶῦθ ὀοηοίαγ. Εοάθιῃ ΘΟ Β[110 μΐο οἸμηΐϊθτ ααὶΐ οἱ πορϑοϑῖο ἰηίοΥ- 

[ογαῃΐῦ ποτϊηΐπα ἰδρίαϊ ἱποϊἀ πη Γ. 4 δίχα! 6 αἰχὰθ αἀρυὰ ΑἰΠΘΗΐΘΏ868 

ΡΥΥίϑπυμη τυ ηι18 [δ8] [1886 ΘΟ] σ88 6Χχ Ο. 1. ἃ. 4677, υδὶ ρ]θἰδβοϊατη πρυ- 

τάνεων γνώμῃ ἰδοίαπι ἀϊοϊϊαν. Ουοάὰ γοῖῸ ἷος 80Χ Ὠοϊωηΐῃϑ ρουβογίρία ϑαηΐ, 
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᾿Ἰατροχλεῦς, [ θόας ᾿Ἑκαταίου, Εὐϑαλλίων ᾿Αρτέμωνος, “Ἕρμων 
᾿ Ἑκαταίο, [᾿Ἑρμῶναξ Μεννέα, Θαργήλιος Στράτωνος. ἱερεῖς 

15 Διὸς Μεγίστί[ου]δ" [|| Ἀπελλῇῆς Σανίωνος, Κτήσων . ἄτευς, 
᾿Απολλωνίδης Μιχίωνος, [ Κόπρων Δείνωνος, Πιξώδαρος “Ϊέρω- 
νος, Διονύσιος ᾿Αετίωνος, | ̓Απολλόδωρος Βρυάξιος, Φάνης Σφύ- 
ρωνος, Λέων Σίλωνος, [ ̓ἀπολλωνίδης ᾿ἱπποχράτευς, Μάχων 
Πόσιδος. οἵδε ἀπὸ φυλῆς 5 “Ὑλίατος ᾿Εξαίτο, Δημοφῶν 

20 Πολεμάρχο, Κλέαρχος [[᾿Αντιφάνευς, Κτίτης ᾿Ιατροχλεῦς, Βρύ- 
αξις Πολέμωνος, [ Μέλανϑος Κυδίου, Μῆτρις ᾿Αμύντα, Ἀπολ- 
λωνἤδης] Λεωνἤδου),͵ [ Χαρμοφῶν Εὐηϑίδου, Μέλανϑος Νουμη- 
νίοίυ, -- τ-ττ- ] Πυργίωνοϊς), [ Δίων ᾿Αστύλο, Πασίας Διονυσίο, 
Βρύων Σαννίωνος, ....... Ἕρμαϊνος,] [ Διοσχορίδης ᾿ΔΑμύντα, 

25 Τηλέμαχος Διιοζρῶντος, “Ἕρμων {{{Π]υργίωνος, Μῆτρις Σαννίω- 
νος, Ἀρτεμίδωρος Πανταλέοντοϊς, [ Δ]όδωρος Μέλανος, ᾿Αφϑό- 
νητος Δημητρίο, ᾿ Εχαταῖος Μεννέα, | [Σ]ατυρίδης Σατύρο, Ταρ- 
γήλιος Φοινιχίδευς, Φαν[ίας Π]ασιφάνευϊς, [ ΕἸἰδϑαλλίων Σχύλαχος, 
Ἀπολλωνίδης ᾿Ιδάχο, Δήμων] Ταργηλῆου, [ Τ]ροιζήνιος Δημητρίο, 

80 Ἕρμων Εὐξιϑέου, Δημήτριος Μελάνϑοίυ, [[ Εὔϊμαχος Ἀρτέμωνος, 
Φανίας Σχύλαχος. [οἵδε τὰ] χτήματα |[ἐπ]ρίαντο: Εὔδιχος 
Σαμίο γῆν ἐν Τυεννεσσῶι)] Πύρωνος, | [στατήρων δεχαδύο᾽ μνή- 
μονες  συνεί[πώλησαν]ϑ ᾿Ια[τροχλῆς [ Σαμίου, Θόας ᾿]ατροχλεὺς. 
Διοσχοίρίδης ᾿ Εχατ]αίο γῆν | [ἐν Τυεννεσσῶν τῶν πολεμάρίχων 

85 τ τπ-το- στατ]ήρων || ἑβδομήχοντα τριῶν μνήμονείς συνεπώλησαν) 
᾿Ἑκχαταῖος [ Σαμίο, “Ἱστιαῖος ᾿Ἀντιδότο. ΜΙ -----τ- Μεννέα 
γῆν 1 ἐμ Βρίδαντι Πύρωνος τοῦ Σχύζλαχος στατήρων ἐβδιομή- 
χοντὰ [ πέντΒ.ι. Διογένης Διονυτᾶ ἐπίρίατο ------- 1 Πύρωνος! 

40[τ|ῦ Σχύλαχος στατήρων ἑπτά. [------τ - τ ττστς-- ἐπρίατο αὐ- 
λὴν Πύρωνος τὸ Σχύλαχος στατήρων] εἴχοσ(ν | ἑνός μνήμονες 

{Πἰ|ς χαΐπαυθ, ἴ80110 ἰΐἰα οχροαϊίαν, υἱ ορἰϑίαίατη αᾳυὶ {1116 ΒΘρδγαί πη γΘΟΘη86- 

(Ὁ (οἰϊδι ἢ. 4671. 4678 Ὁ. 8675 544. 651), ΟΧ ΡΓΥΓΒΗΌΙΩ ὨΌΙΏΘΙῸ ἔθ86 8[8- 

ἰυδηλ5, υἱ ΑἰΠΘηΐ8 {0}. δ Μίγυμῃ ΟΟἸ]οσίυπι ἀπάθοϊ βϑοογαοίμθ μη. ἔογ- 

ἴ4880 πη} ὈΓΪΏΘΘΌΒ ΟΟἸΪοσΙὶ οὔτ ἀθοθτὼ οΟ]]ο ̓8 του 5 ογαΐ. Νδϑι ϑοάθτμ 

ἰϑροΟῦ ὁ ἢὮΟΒ ἰῃ ΙΩΌΏΘΓΘ [υἶ886 ἰοἰΐῃ8 {{{Ὸ}} τα ο ἀοοθί. [ονἱβ δρῃὰ [Δ86η865 

ἰθτρ!  ΘΟΙΩΙΠΘΙΔΟΓΑΙΌΣ (. 1. 6. 4674. 6 Ὑιάθην οχ υηδαυδαυθ ἰτίθυ 

αἰΐαχυοί Ὠοταΐπο5 ϑυδγαρ δ 6] ο 6886, ααὶ πιαρίβιγαίαβ ἰη Ὠοροῖϊο ὈΟΠΟΡΌΙΩ 

γνϑηἀοηάογυμ δαϊαναγθηί. ϑιηρο ΓΒ φυλῆς 88η6 Ὠοη 88.158 ἀοίθηἀ! αν Θχθτω- 
ΡΙ 8 αυ8]6 8 Χϑῃ. Η6]}. ΠΠ, 4, 44 καὶ εἵλοντο δέχα, ἕνα ἀπὸ φυλῆς. 1 (΄. 

δ4͵ 8 1,οαἰδυβ ΙΔϑθη βίη Θιγξοη68 νυ αἰ οηθ5 ἰθτὼ ἀθιηθτῃ ταίδο [αΪ886 

γ᾽ ἀδηίγ, ΟΠ ἃ ΘΙ ΠΟὨἑ ΡΒ ἰῃ ἱδΌυ 88 γοὶδίδο ογϑηΐ. 
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συνεπώλησαν [τὰ Πύρωνος χτήματα 9 Θόας |᾿Ιατἱροχλεῦς, Ἀπελ- 
λῆς Μάρωνος, Κλεάνϑίης ----ττ- τ τ τς Ἰάνδρου, | [ Ερ)μόδωρος 
Ἀρτέμωνος, Κλεανδρίδης [Μελάν)ϑου. Εὔδιχος | [Σαμ]ίο ἐπρίατο 

45 χαπηλεῖον τῶν πολεμάρχων [|{σταϊτήρων δεχαέξ᾽ μνήμονες συνε- 
πώλησαν ᾿στιαῖος [[Ἀντιϊδότο, ᾿ Εχαταῖος Σαμίο. Βρύαξις ᾿Ιδάχο 
ἐπρίατο τὴν αὐλὴν [|[τὴν] ᾿Ισχυλίνου στατήρων πεντήχοντα" 
μνήμονες [συνεπώλησανν --ἰ-- --τ- -- λεὺς, Νουμήνιος Κυδίου, Κτής- 
σων Κρίάτητος, Ἕρμων Λυ----| -τττ- ὧν ᾿Αϑηναγόρα χαὶ 

50᾿Αρτεμίδίωρος - - -- -Ο΄- [ Χαϊρμοφῶν Εὐηϑίδου χαὶ Πανταλέων 
Φάνεω [καὶ ----- Ι Ἡ]ροδότο γῆν τὴν ἐμ Βρίδαντι ἐπρίαντο 
στατήρων [-- -- τ τ Ι χοϊσίων τεσσεράχοντα ̓  γνώμονες 19 παρ- 
ἔστησαν ----ἰτ--τ-ς Πλουτίωνος καὶ παῖδες τρεῖς. 

δῦ [Ἐπὶ στεφανηχρόρου Δημονίχου τοῦ ᾿Αριστ..., μ]ην[ὸς---} 
--π τ, ἈΝτίπατρος Πρυτάνιοϊς], Φαίδιμίος) Διί---τς- ν[ττς-- 
ΔΙημητρίου, Λύϊκος ᾿Αν)αξανδρίδου, [- --- ---ς- Ι τὸν - ----Ἰ χλῆ- 
ρον τὸμ πρὸς τ---ιστα --ἰ - τ τ ῖ- ιάνϑο στατήρων τεσσεράϊχοντα!. 

60 τὸν τρίτον χλῆρ]ον ἐπρίατο Πανταλέων ---- - τ τ στατήρων [---ἰ - 
-τ-ττημιστατήρου. τὸν τέταρτον [χλήρον ἐπρίατο -------τ- 
στατήρων πἰέντίε ἡ)μισταίτήρου. τὸν πέμπτον χλῆρον ἐπρίατο 

----τ-πτττ-- ] στατήρων τεσσάρων. [τὸν ὅχτον χλῇρον | ἐπρί- 
τὸ ---- τ τος ] στατήρων τεσσαΐρων. τὸν ἕβδομον [ χλῆρον 

θὅ ἐπρίατο - --- - στατήρων) τριῶν [ἡμιστατήρου. τὸν ὄγδοον [| χλῆρον 
ἐπρίατο ------- Του στατήρίων -- - - -- - - --τ -- ΚαἸλλφῶντος καὶ 
Λεω-- - τ τος  -- -- πέντε. τὸν ἔνατον χλῆρον ἐπίρίατο | ------ τ 
-τ--τ-Ἰας Εὐδίχου στατήρων --- -- τ τὸν δέχατονν χλῇρον ἐπρίατο 

10 Δράχων ᾿Ιατροχλ[εῦς καὶ [[ - --- τσσος Δημητρίου στατήρων [--- 
--- μηνὸς] ----- ] εὥνος: τὸμ πρῶτον χλῆρον ἐπρίατο [- -- 
----- [ στατήρων δέχα ἑνός. τὸν δεύτερον χλῇρον ἐπίρίαντο - -- 
-- [ τοττς- Ννος, Πάρων Τύμνεω στατήρων ἑπτά. | [τὸν τρίτρν 

1δ χλῆρον ἐπρίατο Ἀριστοχράτης [---τ--- στατήρων ------  ἣμι- 
σταϊτήρου. τὸν τέταρτον χλῆρον ἐπρίατο Περικλῆς [- ---τ- Ι στα- 
τήρωνν τεσσέρων ἡμιστατήρου. τὸν πέμπτον λῆρον [ἐπρίαντο | -- - 

--Ἰ Ὀμφαχίωνος, Βρύαξις Νόσσου στατήρων [------τς [ τὸν 
ἔχτιον χλῇρον ἐπρίατο Στάφυλος Ὀμφαχίωνος στατήρων |---- | 

80 τετάρτης. τὸν ἕβδομον χλῆρον ἐπρίατο ------ [ στατήρων ἑπτά. 

9 ϑυρρ!ονὶ. Ηοο δάααϊίϑιηθηίο ἰγθβ νϑηδίξομθ8 ν. 87---42 δΌ οἰβϑάθιη 

ΘΙ ΟΠ θ8 οὔθοίβ 8 6886 ἱπαίσαίυγ. 40 Τοβίϑθβ 6586 νἱἀθηϊαγ; 564. ΘΌΡ ἰΐ 

Ὠ06 8010 Ιοοο γϑοθηϑβθϑηίαι", ὨὩΠΘΙΏΟΠ68 Υ6ΓῸ οἰ ἰϑηΓ, ΟὈΒΟΌΓΩΠΙ Θ8ὲ. 
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τὸν ὄγδοον χλῆρον ἐπρίατο (--------- [ στατήρων] ἑπτά. τὸν 
ἔνατον χλῆρον ἐπρίατο [----- -τ τ ] στατήρ]ων εἴχοσι τριῶν ἣμιυ- 
στατήρου. τὸν δέκαίτον κλῆρον ἐπρίατο | ------τ-- 1 Ἀπολλω- 

4 ’ νίδου στατήρων δεκαεπτά. 

78 Ἐγδριηθηίο ἀὰο τϑιηογ5 Ρϑηΐο] οἱ, ἱηνθηΐα Αἰ θηΐ8 ἴῃ 
ΔΙῸΘ; ΔΙίογατῃ (Υ. 1---39) θα. Ῥι{{κὶ5. 1 ἀποίθππθ Αἰβὸμθβ τ. 1 
5ᾳ. Ερῃ. 902. Ἀδηραδό Απί. Η6]]. 8386, δ]θγυ τ Ὀγϊαυ 5 6χ- 

ΒΟΓΙΡ510 ΚΟΘΏΪΟΓ, ααὶϊ δρο οοῃϊπηοίδ (80 ὈΓΪὰ5 αυϊάθιῃ 1Πυα ὁχ 

6 ]5θη1} βύοσιαθ δΔροργδρμοὶ οαϊαϊὶ (ἃ. 1. Ατἱ. Π| ὅάφ. ΑΕ. χυδὲ ἀθ 

υἰϊϊα]ο Θχροϑυϊ ΚιγοΒ ΠΟΙ͂ ΜοΠΔίβθογι οί ἀοΡ Κοὶ. Ακδάθιηϊθ Ζὰ 
ΒΟΥ] 1866 ». 4196 544. 

[Επὶ Χαρ]ιχλείδο ἄρχοντοί[ς! ἐπὶ τ]- 
[ἧς ᾿Αχκα]μαντίδος δευτέραίς πρυτ])- 
[ανεί(αἿ]ς, ἥι Νικχόστρατο[ίς Φ..... ] 
[-.....] Παλληνεὺς ἐγραίμματευεν, 3] 

δ [τρι]αχοστῆι τῆς πρυτί[ανεἰίας]98. 

[Ἔδοξεν τῆι βουλῇι καὶ τῶι δίήμωι, ..... [. «ν]ης Παιανιεὺς 
ἐπεστάτείι, Κρατῖνος (ἢ) |[ εἰἶπεν περὶ ὧν λέγει ᾿Αστυχρίάτης ὁ 

10 Δελφίὸ]ς χαὶ οἱ μετ᾽ αὐτοῦ, ἐψηφίσϑιαι τῆι βουλ[]ι, τοὺς προέ- 
ὄρος, οὗ ἂν λάχωϊίσι προεδρε ύε!ιν ἐν τῶι δήμωι, προςαγαγξεῖν 
᾿Αστυκρίάτίην καὶ τοὺς μετ᾽ αὐτοῦ εἰς [τὸν δῆμον εἰὶς τὴν πρώ- 
τὴν ἐχχλησίαν, καίὲ χρηματίσαι, γνώμην δὲ ξυμβάλλεσθαι [τῆς 

1 βουλῆς || εἰς] τὸν δῆμον, ὅτι δοχεῖ τῆι [βουλῆι, ἐπειδὴ] ᾿Ανδρόνι- 
χος ὃ Θετταλὸς 4 [ἱερομνημοίνῶν)] παρὰ τοὺς νόμους τῶν Ἀ[μ|φίικ-- 

Τιία] 5 οχαγαί8 στοιχηδὸν [{{ογαίυγα ἸΟηΐοα νοϊσαγῦὶ. Υ. 1--ὅ ΠΟ γἰΒ 
τηϑίοΥῦ 5 (86 ἰὴ πηοσυοαὰθ νογ8) αυδ ἰρ88ὰ ἀδογοία, ΧΖΌοστη υϑῦϑυβ 81 

᾿εογα8 Βαθηΐ. [πη ν. 80 οἱ 81 ῬΔΌΟΘΟΓΌΙ ὙΘΥΒΌΠΤΩ ἰΔΟΌΠδ ἰηἰθγοθαϊί. 
1. ΟἹ. 104,4 (8684 4. ΟΠ γ.). 4 Αηἰἰᾳυϊδδίγηυ!β 8ΠΠ8 Πίσ οδϑί, αυθῖὴ ΡΘΓ 

ΟἸΠ65 ὈΓγίϑηΐδβΒ ϑυηάθιη 80Πη8[1}8 80 θᾶ) ὨΒΌυἾἶ850 58οίδπγυβ. ((. 71, 49. 

19, 8. 80, 4), ἨὨθ αυαϊίθονῦ δηηΐδβ αυΐ Ὀγοχίτηθ δηϊθοοάυπί πἰμ ] ἀστ ΟΟΠ- 

Ρογσίαη. Ααὖ Ναδυβίβθῃθ ϑδυοῃμῃοηῖΐθ (0]. 108,1. 8687 ἃ. ἝἘΓ.) οἰὔϊδιη τη 
Βι.0 πη αυϑοαθθ ῥγυίδηΐδ βουίδθιη Βδροραΐ (18). Οἵ. (. ϑοδμδϑίου ἀθ βουὶ ἱβ 

ΒΘηδΠ8 ρορυϊίχαθ Αἰμϑηϊθηβίυμιμ. Ογυρ θυ) δ 4878. Ρ. 939. 8 [ηἰ 0 

ΙηΘ 818 ΒοδαΓοτϊηϊοηΐβ (ϑθρί. 868 8. ΟΠ γ.). 4 Ουυ 8ῆὴπ0 δηίθοθαθῃηίθ 

(ἀυοίϊυμηηο 864 4. Οἢγ.) Ἐπορδηὶ οἱν 808 ΤἬΏΘΒΒ8᾽ 688 80 ΑἸοχδηαεὶ Ρῃογδοὶ 

ἀοπηϊηδίίοηθ ἰ᾿ἰδογαβϑθηΐ (ϑομδοίογ θῶ. 1 ρ. 409), σοηβθηίδῃϑυπ, οϑί 80 
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τιόνων | καὶ] τοὺς Δελφῶν εἰςήγαγεν ἀϊειφυγίαν ὅ [ χατ᾿] Ἀστυ- 
20 χράτος χαὶ τῶν μετ᾽ αἰὐτοῦ, ὥςτε [ φυγαδεῦσαι Ἀστυχράτην καὶ 

[τοὺς μετ᾽ αἰὐτῦ), χαὶ τὰς οὐσίας ἀφείλετο [....... .[...]: δε- 
δόχϑαι τῶι δήμωι, τὰς μὲν [δίχας τὰϊς χ]Ιατὰ Ἀστυχράτος καὶ 

20 τῶν μετ᾽ [αὐτοῦ γεγενημένας ἐν ᾿Αμφιχτίοσιν [ἀπίελεῖς εἶναι] 
εἰ δέ τις αἰτιᾶται ᾿Αστίυχράτη καὶ τὸἰς μετ᾿ αὐτοῦ ἀδιχεῖν Δελ-- 
ἰφῶν τινα ἢ τ|ὸ χοινὸν τῆς πόλεως τῆς Δελφῶν]... ...[- τ ῖ- 

80 --τ-τ- οὐ... «ἂς καὶ αὐ---[ - τ τπτπτα- ν αὐτ----τ- τ τ-τ-ττῸ-- 
-απὶ] [αἴκα- τ τ πσππνσνσ.ς  αγει--τ-π- τ τς- [ἐχπε)  πτωχό- 

8δτ-- τ-τ- τ τ ττςς 1} ται παρὰ ---- τ ττττ--- ον, χαλέσαι [δὲ 
᾿Αστυχράτην καὶ τοὺς μετ᾽ αὑτό ἐπὶ ξένια [εἰς τὸ πρυτανεῖον εἰς 
αὔριον. 

Κρατῖνος εἶπεν [τὰ μὲν ἄλλα χαϑάπερ τῇ βουλῆι περὶ 
40 ὧν ᾿Ασἰτυχράτης ὃ Δελφὸς λ)Πέγει, εἶναι δὲ ᾿Αστυχρίάτην ᾿Αϑη- 

γαῖον χα] ἐχγόνους αὐτό, χαὶ εἶναί. αὐτὸν φυλῆς] | ἥςτινος [ἄ]ν 
ἀπογράψηται [καὶὶ [δήμου χαὶ] ] φρατρίας " ἐπιμελεῖσϑαι [δὲ] αὐτο[ῦ 

45 καὶ τ]ὴμ βουλὴν τὴν αἰεὶ βο[ζυ]λείύϊουσαν, ἐάν [το] [[ δέηται. εἶναι 
δὲ αὐτῶι καίὶ ἀτ]έλειαν οἰϊχῦντι ᾿Αϑήνησι. τὴν δὲ ψῆφον δῦναι 
περὶ] [ αὐτοῦ τὸς πρυτάνεις τὸς [μετὰ] τὴν ᾿Ακαμαντίδα πρυτα- 
ν[εύϊοντας 6 ἐν τῆ! πρώτηι ἐϊχχλησίαι. εἶναι δὲ τοῖς] μ[ετ)ὰ Ἀστυ- 

50 χράτος ἐχπεπτωχόσι [ἰ]σοτέλειαν χαϑάπίερ ᾿Αϑηναίοις, [Ἄ]ρχε- 
δάμωι, [᾿ἈΑ]ριστ]οξένωι, [ Δίαϊμοτίμωι, Νικαϊνδραι), ΠατροίχἸλεῖ, 
Ἀρχέϊλαι, Μένωνι, ᾿Εχεί... χβράτει, “Η[γησίάρχωι, ᾿Ελπινίχῳ. [τ|ὸ 

δδ δὲ ψήφισμα τόδ[ε] ἀϊν]αγραϊψα)]ι [τὸν γραμματέα τῆς βουλῆς] ἐν 
[σϊτήληι λμϑίνηι [κ]αὶ στῆσαι [ἐν ἀχροπόλει), εἰς [δὲ] τὴν ἀνα-- 
γραφὴν τῆς στήλης δῦναι τὸν ταἰμ᾽ίαν τὸ δήμο ΔΔ δραχμὰς 

60 ἐκ {τἰῶν [κα]τὰ ψηφίσματα ἀναλισχομένων τῶι] δήμωι. χκαλέσϊαι 

[αοὐΐομο οὑτὰ ΤἬΘΡΔηΐΒ σοηϊυ πο ἰβδίηθ ὈΘΩ65 αυϑιὴ [ἢ βυμπληδ ροίθῃ( δ ογδί, 

Θἰΐδπλ θὰ ἰΘΓΟΙΩΠΘΙΠΟΏΘΙ ΟΥΘδίΌΠη 1586. [81ὺ ῬΠΟΟΘΗΒ6Β, υΐ ΟοΥδηΐ 8ῆ- 

{ἰχαΐ αἰγογυμηααθ ἰηϊμηϊοὶ, ἔθ ΄φυοαὰθ ρῥγϊποϊραίαμη ΤἈΘΌΒΏΟΥΟΙΩ δοργοὸ [6-- 

ΤΟθαπί (Χροη. Η6]]. ΥΙΙ1, δ, 4). Νοαὺυθ ἀϊδϑίτα ]θ νϑῦὶ οϑὶ, 608 σοῃϊυηοίοβ 

[υἷἱδ86 οὐτὴ Αἰ ΘΗ Θηδίθυ8, φαΐ οἰἰδηλίαπι ΤὨΘΌΔΩΗΪΒ ἰηθηδὶ ογϑηΐ οἱ οὐτὰ Αἰθ- 

χϑηᾶγο ἰοϑάὰβ ΡΟ οδηΐ (Οἵ. ἢ. 8ὅ, 89). Ηυΐυβ ἰδοίΟὨ 8. ἰπον ῬΒΟΘΘΏΒΘΒ 

ΡΥΪΠΟΘΡ8 ἔαΐ5θ80 νἱἀοίαν Αδίγογαίθβ, 80 ϑϑιθαθθ σϑυϑδηη ἃ ΤἬΘΌΔΗΪ8 ΘΟΓΌΙΗ- 

40 85560118 ἰῃ οχἰἸϊαση ρα] 58, 80 ΑἰμΘηἰθηβίθυβ ΒΟΥ ΠΟΘ ἰ88 π6 δΟΟθΡ- 

(8. ΚΙΓΟΒΒΟΥ͂. ὅ ΒΌρριονϊ, ΚοΘΏΪΟΡ ἀυθίίδηίογ. [ἐπιτίμησιν] ΚΙΡΟΒΒΟΙ͂, 
αυοὰ ποη σοηνθηΐϊ οὐπὶ ΓΘ χυΐϊΐβ ἃ ΚΟΘΏΪΘΓΟ ΟΡβογυδίϊβ. 6 ΤΥΙΟθϑίμηο ἃ]- 

(οΥ 8 Ὀγγίδηΐδο ἀΐ6 ποπάυμῃ σοηϑίαραϊ, 486 ἰγίθι5 ἰοΥ δ αἰαγ οϑβϑί. Νοὴ 

ἰσί αν ἰπίο δηπὶ Ομ 65 ρΥγίϑηΐδθ ϑἰπὴ} βογίθ ἀἰβίγ δυιΐίδο ϑυηΐ. ΚΕἸΡΟΒΠΟΗ͂, 
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δὲ Ἀστυκράτη χίαὶ τὸς] μ[εἰτὰ ᾿Αστυχράτίος ἐπὶ ξένια ἐς τὸ πρυ- 
τανέον ἐς αὔριον. 

9 ΤΑρυ]α ΤΔΥτηΟΣΪβ Ροηίθ] οἱ ἱηυθηΐία Αἰ ΒΘ 8 δὰ ἃγοΐβ γᾶ- 

ἀἴδοβ πῃϑυ ἀϊοη8165ϑ. Ἐαα. Κυτηδηυα 5 ̓Αϑηναίου Υ Ρ. 516 544. 
ΚΟΘΉΪΟΥ ΜΙ ΘΙ] ησθη 465 ΡΟ δο] οσ Ἰβοθθη [πηδίϊαΐ8 ἴῃ Αἰμθη Π 
(1877) ν. 148 5644. 

Θεοί. [᾿Επὶ Χαριχλείδο ἄρχοντος!, Αἰαντὶς ἐπρυτάνευεν, Νικχό!- 
στρατος Παλληνεὺς ἐγραμμάτευε 2, Φιλίττιος Βουτάδης | ἐπεστά- 

δτει᾽ ἔδοξεν τῆι βολῆς καὶ τῶι δήμωι" ᾿Δριστοφῶν 8 || εἶπεν ̓ 
ἐπειδὴ ᾿Ιουλιῆται, οὃς χατήγαγον ᾿Αϑηναῖοι 4, ἀπο[φαίνοσιν ὀφεί- 

[016 γ86 ν οὶβαγθα Ἰοηΐοδθ ἀἰβροβϑίίδθ στοιχηδὸν ὈΓΔΟΙΟΡ ν. 4. ϑραίμῃ ἰη- 
βου ρία μη ἱπάθ ἃ νΥ. ὅ17 υἱγί 406 51 πρῃ}}}5 1{{{6 18 Ἰα(ι18 δὲ, υὐν. 4---ὃδ αυδ- 

ἀγαϑοηδΓΌ ΤῺ ἰθΓΏΔΡΌΙΩ, Υ. δ7---82 αυϑαγαρθηδγυ αυϊηδῦυμλ 1 ΘΓΑΡΌΓΩ 5ἰη|. 

4 ΟἹ. 404,8 (8683 ἃ. Οἢγ.). 4 .Ο, 182. 8. ΑΖΘηϊΘηδβίβ8, ἀ6 400 οἵ, ΘΟ Ιου 

οι. 1 Ρ. 4139 54. 18 ροϑβί 8] ἰθγϑῃ (οἵ. ποί. 4) [ὰ]Ἰοίαγαμλ το Θ᾽] θπλ ἴῃ ἰῃ- 

ΒΌΪΔΠ) ΡΓΔΟΙΟΡ το 888 6886 Υἱάθίαγ. ϑ0 οὶ. Αθβοῖ. 1, 64: χεχωμῴδηται --- 
χαὶ ὡς στρατηγήσας ἐν Κέῳ καὶ διὰ φιλοχρηματίαν πολλὰ καχὰ ἐργασάμενος (ΠΔ660 
δὰ ἰρϑαι μ᾽] Ὀἰδοϊίΐαη, αὰο δάϊανδηίθ ἰδοίΐοηθ Αἰοα αἱ θίδγαμη, δάνουβαγίοβ 

Δ θη8 ροοθηΐδ ταυ]ίανί!, γϑίθγθη 8) τοὺς ἐνοιχοῦντας, ἐφ᾽ ᾧ γραφεὶς ὑπὸ Ὑπε- 
ρείδου παρανόμων ἑάλω (Αἱ 'ρ80 Ηγροτίἀ98 ργὸ Ευχ. 88, 38 αἰοὶΐ παρὰ δύο 
ψήφους ἀπέφυγε). ΚΟΘΒΪΘΓ, 4. ΟἸΠΘΙ ΓΘ ἰϑῖὴ δοαΐθ ἀΌ 81) ὈΓΟΡΑὈ 6 Γ 
ΘΧρ συΐϊξ ΚΟΘΒΪΟΡ ἤθπης ἴῃ τηοάσμη: ΑἼΠΟ 864 δὰΐ 868 Οὐ ΟΪ48518 ΤΘΡΑ- 

ΠΟΡΌΙΩ ἘΡρδιηϊμοηα ἄμυοθ ἰῇ τηϑὺὶ Αθβᾷϑθοὸ νϑυβδῦοίῦ, ΑἰμοηΐΘβ' θ δάγοΓ- 

ΒΑΡΙΐ ἴῃ ἰηθ0}6 60 ργῦοχϑθῆο Αἰΐοο ααὶ [υ]146 οΓαί ἰηίθγίθοίο, ΑΒ ΘΗ ΘΗ Βί ΤΩ 

ἰδπίογί 8 οἰθοίί8 οὔδοθγαηί, υἱὐ οἰν (δίο8 ΤὨΘΡΔΠΟΡα δβοοἰοίδι! 86 δαΐθηβρθο-- 

τϑηΐ οἱ Αἰ μϑηϊθηϑίρυβ Θ᾽ υ.πὶ ἰμίοσγοης (ν. 48 84ᾳ4ᾳ.. Αἱ οὕτη ΤὨΘΟΒΠΟΓΡΌΙΩ 

οἸαϑϑἰβ ἀοιηὰπῃ γοα 5861, Ομ ΥΪδ8 οὔτ πανὶ Ὀ08 Π1580}8 688 ἰῃ ἀἰοίοηθτ Γ6- 

ἀορὶί. Τυὰὰ Γυγϑὰβ ΤὨΘΡδηδΟ ἴδοι ομ 8 ρου μοῖρο85 οἰθοίΐ,, ἀμί ραίον, αὰΐ ὑγο- 

ΧΘΌΤΩ ἰπίογίθοογαί, ἃ οἰνί 8 ὨΟΠΩῸ}1158 ΑἸ ΠΟ ἢἷ8 δρυαὰ βθηδίυμη δοουβαίῃ8 οἱ 

ΘΑΡ 18 ἀδηληδίαβϑ 68{, Θχυ!]θ8 γϑϑι αι. Ὠοηΐααθ πονυϊῃ ἰοθᾶυβ, ἀυγίοῦῖθα8 

4ύδιῃ δηίθα οοπάϊοϊοηΐ 8, ἰδοίατη οἱ ἱυγοϊυγη ἀο ΘΟΠΒβΡΙηδίΌ 68[. [πᾶθ 80 

60 ἰθΏ ρ0 16 (δε δθο868 αυΐάθιῃ ἰῃ ἢἀ6 τηϑη 8586 υἱάθη( (οἷ. ν. 54), ὅο- 

Γοβϑϑὶ οἱ Ρορὅβϑδο αυϊα ἰδοίατα 5ἰ0 ᾿ἱβῃογδηθ8. Αἱ [1148 ὀχ 98 αυὶϊ ἃ ΤῆΘ- 

Βδπογυπ ραυθυ5 δβίδδηΐ ροβί ΟΠδγίδο ἀἰβοθββαμῃ γϑάΐγθ δυϑὶ ϑαηί, (8 }00}}88 

[οοάοΥτίβ ονοτίθγαηΐ, Αἰ ΠμΘηϊθηβίυ τι διηΐοοβ ραυ πὰ πϑοδυθγαηΐ, ραγίΐ πη 8086ῃ- 

108 Οδρ (8 ἀδιηηδνογυηΐ Ὀοπδαθθ Θογὰπὶ δ] ἰσανοραηί. 86 συγ 8ρΡ68 ΔΌΧΙΪ 

ΤὨΘΡδηΐ δά ἰγγίπιπη οδάθγοί ἴδοἱ] ἤϑροίίο 866 8] 6 γα γθ061110 ΘΟΙΏΡΓΘΒβα θϑί 

ΤηἶΪ880 ΑΥἰβίορμοηίθ (ηοί. 8). Ουο ἰδοίο [1140 Αἰ ΘΏ88 τηΐ888 ἰϑρβαίΐο αιιδιθο ῦ 

γίγογυ, ἰδ χυο08 ἀυο ὁχ αὐϊηαῦθ ργδοίογίδυβ ογϑξ. Οὐ δΐ8 δοίατη 46 

οἷϑ γουβ αυδ0 ἀοίπάθ δΌ Αὐιϑίορῃοηίθ δὰ ρορυΐϊυτα ᾿ἰδίθθ ϑυηΐ: 1) ΥΒ. ὅ---11 



442 ΡΆΓΒ ῥγίου. [19 

λοσαν τὴν πίό)λιν τὴν ᾿Ιολιητῶν τῆι πόλε() τῆι ᾿Αϑηναίων τρία 
τάλαντα τὰ ἐχ τὸ λογισϑέντος ἀργυϊ[ρ]ίου ὃ χατὰ τὸ ψήφισμα τοῦ 
δήμο τὸ ᾿Αϑηναίων, Ὁ Μενέξενο!ς 5 εἰΐχτεν, δεδόχϑαι τῶι δήμωι, 

10 ἀποδῦναι ᾿Ϊολιήτας ᾿Αϑηναίίοις ταῦτα τὰ χρίήϊματα ἐν τῶι Σχυ- 
ροφοριῶνι μηνὶ τῶι ἐπὶ Χαρικλείδο ἄρχοντος" ἐὰν δὲ μὴ ἀπο- 
διδῶσιν ἐν τῶι χρόνωι τῶι εἰρημένωι, εἰ ςπραξάντων αὐτὸς οἱ 
ἡιρημένίοι ὑπὸ τὸ δήμο εἰςπράτίτεν τὰ ὀφειλόμενα χρήματα 

15 παρίὰ τῶν νησιωτῶν 1 τρόπωι] ὅτωι ἂν ἐπίστωνται. συνειςπραϊε- 
τόντων δὲ αὐτοῖς [χαὶ] οἱ στρατηγοὶ οἱ ᾿Ιουλιητῶν ᾿Εχέτιμος καὶ 
Νιχόλεωίς χ)αὶ Σάτυρος καὶ Γλαύχων καὶ ᾿ἩἩραχίλείδης. ὅπως 
δ᾽ [ἂν κ[αὶ] οἱ ὅρχοι καὶ αἱ συνθῆκαι, ἃς συνέϑιετο Χαβρίας ὃ 
στ[ρ)ατηγὸς 5 χα] ὥμοσε Κείοις ὑπὲρ ᾿Αϑηναίίων καὶ Κείων ὃς 

20 καίτήγαγον [ΑἸϑηναῖοι, κύριαι ὦσι, ἀναγράψαι τὸς στρατηγὸς] 
τὸς [᾿Ιου]λιητῶν, ὃς εἴρηται ἐν τῶι [ ψηφίσματι συνειςπράττεν 
τὰ χρήματα, ἐν στήληι λιϑίϊνηι, καὶ στῆσαι ἐν τῶι ἱερῶι τὸ 
Ἀπόλλωνος τὸ Πυϑίοϑ, χαϑιάπερ ἐν Καρϑαίαι 10 ἀναγεγραμμέναι 
εἰσί. ἀναγράψαι δὲ | χαὶ τὸν γραμματέα τῆς βολῆς ἐσστήληι 

25 χατὰ ταὐτὰ καὶ [στῆσαι ἐν ἀχροπόλει᾽ εἰς δὲ τὴν ἀναγρα- 
φὴν δῦναι τὸν ταμίαν τὸ δήμο ΔΔ δραχμὰς ἐχ τῶν χατὰ 
ψηφίσματα ἀναλιϊσχομένων. ἐπειδὴ δὲ ᾿]ουλιητῶν οἱ παραβάν-- 
τες τὸς ὄρχιος καὶ τὰς συνθήκας 11 χαὶ πολεμήσαντες ἐναντία 

αἰν!(88 1] οἰαγα πα Αἰ ΠΘὨ ΘΒ θ.Β ρϑοιηΐδ8 ἀθ 188 ὈΟΥΒΟΙγ ΘΓ ἰαθοίυγ. 4) Υ8. 

41--41 Ῥγδϑοίρίρ, αἱ ἰοϑὰβ ροϑί ρυίϊτωϑιὰ ἀοίθοίίοηθιη ἰδοίΐαμη οὰπὶ ἰ0Ὁ|8- 

ἰαγαηαϊ [ον] 18 οἱ [α]1ὰ6 οἱ Αἰμθηΐβ ᾿Ἰδρί αἱ ἰμϑογ ρίυπη ργοροηδίυγ 8) Υ8. 

41---49 οοπϑδίϊαϊαν αἱ αυὶΐ δ] ἰογίυβ ΓΘΌΘΙΠΟΏ18 ρδγίοἰροβ Γπογίηϊ, Θχα] 68 βἰμί 

θοπδαὺθ δούυτη ρα] θη. 4) 8. 49 ----δ6 ΟΟἸ]δυάδηίυῦ ααΐ ΡῸΓ 88 ἴυτγ- 

Ὀ88 ἰῃ ἢάθ Αἰποηϊθηβίαπη τηϑηβούπηΐ οἰβδαὺθ αὐ]]|6 ἢ ορογμπλ ρῥγϑθϑίϑγαηΐ. 

ὅ συντάξεις τοϑίἀυδ0 6886 νἱἀ θη, 4088 δὰ οοροπαάδ8 Βοϊηΐηθ8 οοηβίυ ϊ ογδηΐ 

ἀθ χυϊθυβ ν. 18 8644. αἰοἰίαγ. ΚοΟΘΒΪΘΓ. 6 Αἱ ΡοΪγαγαίὶ {. ΠΟΙ θη 818 

δυΐ οἷ σΟΠΒΟΓΪ.8 ΟΘΡΒἰΒορμοη(8 {. Ραθδηίθηϑίβ (ἃ. ϑομδοίοςῦ ἤθη. ΠῚ, 

4 Ὁ. 9412) 0880 νἰἀθοίυγ. (Εἴ. 98, 80). 1 Οἵ. ποῖ. ὅ. 8 αἴ. ποί. 4. (δ4- 

Ὀγίδϑ δῆηο 865 ἃ. ΟὮγ. ἰη ᾿ϊ16 {Πὰ Ογορίοα δρϑοϊαΐῃβ γαῖ, 859 ἰῃ Αδϑυρῖο 
ΓΩΘΡΟΘΏΏΔΙ 8 ργϑθουαί. [Ιηϊογίθοίο ἰθιροιθ οὕ αυϊὰ οροῦῖ ποη ἰγδάϊ(υ 

5, Ὠ181] σογίθ ἱπροαϊξ χυομπλίηυβ θυ ἃ 868 οὔπὶ Οἷα886 θυ τηΐββυ 8.8-- 

ἰυδλ8. ΚΟΘΒΪΟΓ ρ᾿. 149 ηοί. 3. 9 [ῃ δῖοθ [υ]ϊἀϊ}8. (Ο΄. ({ὰ] ππὶ ἀθδάϊοϑδίο- 

γίυμῃ Ο. 1. 6. 4867. 10 (δνγίδαθδθ ἰΐθπὶ τηδβηυτη ΑΡΟ] Π  ἷβΒ ἰθυρίυτα ογδὶ 
(Δίμθη. Χ ρ. 4661.), ουἱὰβ απ οχίρυδθ το] χαΐδθ οχίδηὶ. Βιυγβίδῃ αϑορτυ. 
ΠΡ. 414. Ουδγο {Πυὰ χαϑάπερ ἰογία5880 οἰΐδπη δὰ ᾿ἰοοἱΐ ἀββηϊοπθ γοίθγθη- 
ἀυπὶ 681. 44 Νοῃ Οπδργίδο ἰοθάυβ ἰμἰ6]]αθηάυπι, χυοά ροϑί ρυγίουθιῃ ἀθ- 

ταῦτ ΓΘὈΘΙ]Οθι ἰδοίαμη οϑί, 86 ργίυβ ἰἰἰὰὰ, αὰὺ 8Πη0 ἴθγο 874. ἃ. Εἶτ. 

(δὶ ἰηβϑυϊδο οἰν  ἰδί68 ἐπ ϑοοίοίϑίθιῃ γϑοθρίδθ δυηΐ (η. 68}, 48 544ᾳ.). ΚΟΘΏΪΘΓ. 
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τῶι δήϊμωι τῶι ᾿Αϑηναίων καὶ Κε[ῆοις καὶ τοῖς ἄλλοις συμ- 
80 μάχοϊις καὶ ϑανάτο αὐτῶν χαταγνωσθέντος κατελϑόντίεϊς ἐς [ Κέω 

τάς τε στήλας ἐξέβαλοίν]12 ἐϊν αἷς ἦσαν ἀναγεγραμίμξναι αἱ 
συνθῆκαι πρὸς ᾿Αϑηναίος χαὶ τὰ ὀνόματα τῶν παρα βάντων τὸς 
ὄρχος χαὶ τὰς συνθήκας, καὶ τὸς φίλος τὸς ᾿ΑἸϑηναίων, ὃς χκα- 

δῦ τήγαγεν ὁ δῆμος, τὸς μὲν ἀπέχτειναν, τῶν [|δὲ ϑάνατον κατέ- 
Ἰνωσαν χαὶ τὰς ὑσ͵ίας ἐδήμευσαν παρὰ | τὸς ὄρχος χαὶ τὰς 
συνϑήχας, Σατυρίδο καὶ Τιμοξένο καὶ Μιλτιάδο, ὅτι χατηγόρον 
᾿Αντιπάτίρο, ὅτε ἡ βολὴ ἢ ̓ Αϑηναίων χατέγνω αὐτὸ ϑαάνατον, 
ἀποχτίείναντος τὸν πρόξενον τὸν ᾿Αϑηναίων .. «τστὠνα 138 παρὰ 

40[τ|ὰ ψηφίσματα τοῦ δήϊμο τὸ ᾿Αϑηναίων, χίαὶὶ [π]αρα[βάντα 14 τὸς 
ὄρχος χαὶ τὰς συνθήκας " φεύγειν αὐτὸς [Κέω [καὶ] Αϑήνας καὶ 
τὴν οὐσίαν αὐτῶν δημοσίαν εἶναι τοῦ δήϊμο] τοῦ ᾿Ιουλιητῶν. 
ἀπογράψαι δὲ αὐτῶν τὰ ὀνόματα αὐτῆχα μάλα ἐναντίον τὸ δήμο 

45 τῶι γραμματεῖ τὸς στρατηγὸς τὸς] ᾿Ιουλιητῶν τὸς ἐπιδημῦντας 
᾿Αϑήνησι 15, ἐὰν δέ [τινες τῶν] ἀπογραφέντων ἀμφισβητίῶσι μὴ 
εἶναι τούτων τῶϊν ἀνδρῶν, ἐξεῖναι αὐτοῖς ἐνγυηἰτὰς χαταστήσασι 
πρὸς [τ|ῦ[ς] σἰτρΙατηγὸς τὸς ᾿Ιολιητῶν τρφιάχοντα ἡμερῶν δίχαίς] 
ὑ{πρ|σχῆν [χα]τὰ τίὸ)ς ὄρχος χαὶ τὰς [| συνϑήχας ἐν Κέωι καὶ [ἐν 

80 τῆι ἐχχ]λήτωι [πό]λεει ᾿Αϑήνησι16. Σ]ατυρίδην δὲ καὶ Τιμόϊξενον 
χαὶ] Μ]ιλτιάδ]ην ἀ{π]ιέναι [ε]]Ξς Κέω ἐπὶ τὰ ἑαυτῶν. ἐπίαιν)έσ]αζι 
δὲ τίὸς] ἥχοντας ᾿Ιολιητῶϊνν Δημήτριον, Ἡραχλε[ίδην, Ἐχέτι)μον, 
Κίαλ]λίφαντον᾽ ἐπαινέσαι δὲ χαὶ Σατυρ[(δην] καὶ Τιμβίξενον) καὶ 
Μιλτιάδην "| ἐπαινέσαι δὲ καὶ [τὴν [πόλ(ν τὴν] Κα[ρ]ϑαιῶν 11 χαὶ 

55 Αγλώχριτον, καὶ καλέσαι αὐτὸς ἐπὶ [ξ]έϊνια εἰς τῇ πρυτανεῖον 
ἐς [ αὔριον. 

Τάδε18 συνέϑεντο χαὶ ὥμοσαν οἱ στρατηγοὶ οἱ ᾿Αϑηναίων 

14 [Ιηβο] {0π| ἰῇ ἢδ0 ΓΟ νου) ΚΟΘὨΪΘΡῸΒ ρΓΟΌΔΌΙ 6. ἰία ἱπίογργοίθι 5 δϑί, 

αἱ (Δ υ}88 ἰῃ ἰΘΙΏΡΙΟ δἰΐᾳθο ἴυ886 ϑυτηογοῖ, [ογίδ586 Αρο 18 υδὶ ροβίοϑ τὸ- 

βι[{πίαθ ϑυπί (ηοί, 9). 48 ΑΡΑΙΣ; ίωνα Κυαπι. Αἱ ΚΟΘὮΪΘΡ 8] ΘΓ πὶ {0 ΓΆΔ πὴ 
Β, βοχίδιῃ Χ δὐνὺ [μιΐβ86 8:0] υἱάϑγί ἀἱοίί. 14. ϑυρρὶονὶ. παρὰ [πάντα 

ΚΟΘΉΪΟΡ, αὐυοὰ ἴογτὶ Ῥοβ886 προ. αὐτὰ ἀϊοοπάυσμι ἔαΐδ8οὺ ἀποχτείναντος τὸν 
πρόξενον ---- καὶ παραβάντος τοὺς ὄρχους καὶ τὰς συνθήχας (οἵ. ν. 97. 89), τη6- 
τ ΟΥΪδ ϑΡ808 ἰ8 αῃΞ δθ6 σοιηροϑαΐ!, φαυΐα ργὸ ἰ|Π|Ὸ χατέγνω αὐτοῦ ϑάνατον 
τηθη οἷυϑ ΟὈΥθγβαθαίυν ἐζημίωσεν αὐτὸν ϑανάτῳ δΐ 5111}}18 Ἰοσαίίο, δοουδᾶ- 
ΠΆΓΩ ΡΓΙῸ ϑοηοίϊνο ϑογί ρϑίί. 4ὅ ἘΒοίηυ8 οἱ ἨθΡδΟ] 1468 δαηΐ (ν. ὅ3 

601]. 46. 47). 46 (δὶ 80, 8ὶ ἰδὲ σοπαάριηπϑίὶ δά ἰυαϊοῖα Αἰ μοι θη βίτη ὑγο- 

γνοσδνουίηΐϊ, Αἰ θηἷ8. ΚΟΘΏ]οΡ. (Οἵ. ποί. 34. 41 ΗΙ ργδοίθγαυϑδιῃ αχυοᾶ ἴῃ 

δᾶδ τϑηβογδηΐ [ογ 8596 οἰΐδιη δάϊυγαηΐ Αἰ ΘηΐΘη565 ἴῃ το] οη6 [6 [8- 

ΓΌΤῚ 866 δηἀδ. 48 ϑοαυυηίυν 480 γ. 19 844. ἰαρίἀϊ ἰηοίαϊ ἰιᾳ5588 βαηί. 



144 ᾿ ΡΒ ὉΓΙΟΓ. [19--- 

πρί[ὸς τὰς πόλεις τίὰὶς ἐν Κέωι καἰ] οἱ σύμμαχοι: Ὀ19 μνησι- 
χαχήσω | [τῶν παἰρ]εληλυϑότων πρὸϊς] Κείος οὐδενός, οὐδὲ ἀπο- 

60 χτενῶ ΚΙἰ[είων] ὀζδίένα οὐδὲ φυγάδα ποήσω, τῶν ἐμμενόντων τοῖς 
ὄρχο[ις καὶ τ]αῖς συνϑήχαις ταῖςδε" εἰς δὲ τὴν συμμαχίαν εἰς-- 
ἄϊξω καϑάπ]ερ τὸς ἄλλος συμμάχος. ἐὰν δέ τι] νεωτερίζηι τι | 
[ἐν Κέωι παρ]ὰ τὸς ὄρχος χαὶ τὰς συνθήκας, οὐχ ἐπιτρέψω οὔτε 

θὅ τέχνηι οὔτε μηχανῆι ὀδεμιᾶι εἰς τὸ δυνατόν. [ε]ΐ δέ τις {{{βού- 
λεται κατοικεῖν ἐγ Κέωι, ἐάσω αὐτὸν ὅπο ἂν βόληται τῶν ἐν 
τῆι νήσωι29 πόλιεων οἰχῦντα τὰ ἑαυτὸ καρπῦσϑαι2!. ταῦτα | [ἐμ- 
πεδορχήσω νὴ τὸν] Δία, νὴ τὴν Αϑηνάαν, νὴ τὸν Ποσειδῶ, [ν]ὴ 
[τὴν Δήμητρα" εὐορχῦντι] μὲν πολλὰ ἀγαϑὰ εἶναι, ἐπιορχὄνίτίι 

Ἰο δὲ χαχά. Ὅρχοι καὶ συνθῆκαι τῶν πόλεων τῶν ἐν Κέωι πρὸς 
᾿Αϑηναίος καὶ τὸς συμμάχος] χαὶ Κείων ὃς κατήγαγον ᾿Αϑίημναῖοι:" 
Συμμαχήσω ᾿Αϑηναίοις καὶ] τοῖς συμμάχοις καὶ οὐχ ἀποστήσο- 
μαι ἀπ᾿ ᾿Αϑηναίων χαὶ τῶν συμμάχων οὔτε αὐτὸς | [ἐγὼ οὔτε 
ἄλλωι πείσομαι ἐς τὸ δυνατίόν. τὰς δὲ δίχας χαὶ τὰς 22 γρα- 

1 φὰς τὰς 23 χατ᾽ ᾿Αϑηναίων ποιήσομαι] πάσας ἐχχλήτος 24 χ{ατὰ 
τὰς συνθήκας, ὁπόσαι ἂν ὦσιν ὑπὲρ ἑϊκατὸν δραχμάς. ἐὰν δέ 
τις τολμᾶι ἀδιχέν Κείων τὸς κατελθόντας ἢ ̓ Αϑηναίοίς ἢ τῶν 
συμμάχων τινὰ παρὰ τοὺς ὄρχους χαὶ] τὰς συνθήκας, | [οὐκ ἐπι- 
τρέψω οὔτε τέχνηι οὔτε μηχανῆι οὐδ)εμιᾶι, βοηϑήϊἰσω δὲ παντὶ 

80 σϑένει κατὰ τὸ δυνατόν. ταῦτα ἐμπὶεδορχήσω νὴ τὸν Δία, νὴ 
τὴν ̓ Αϑηνάαν, νὴ τὸν Ποσειδῶ, νὴ τὴν Δ]ήμητρα, εὐϊορχῦντι μὲν 
πόλλ ἀγαϑὰ εἶναι, ἐπιορχῦντι δὲ κα]χά. 

Οὐυᾶ ἰῃ τὸ ἰοϑάθυὶβ [ΓΤ 18 ΠΟῸῚ ϑθραγαίί πη ροηϊξ, ααΐα οἱυβ σοηάϊοί 0} 68 
ΟἸΏΠΘ8 ἴῃ ἰὉ118 ἰὈΓΘηαϊΐ νΟΡΌΪ8 ἰπϑαπῖ. 419 (Ε΄. 7022, Αηΐο ἢᾶπο νόοοθπὶ ὉΠΪῈ8 

᾿ἰογαθ βραίϊυπι νϑουσπι. 40 ΒΌρρΙονὶ. τῶϊν συμμαχίδων πόλεων Κυηᾶ- 
ηυἋ18.(. 934 ἢδθο αυδτην ϑ ἱῃ υηϊνογβυση αἀἰοία ἰδιηθη ἀθ Θχυ θυ8 αυ0ὸ8 Αἰ Π6-- 

Ὠΐ6η868 Γοἀθχογϑδηΐ ἰη(θ] ]ροπὰβ 6886 αἰοὶί ΚΟΘΏΪΟΡ ρ. 449 ηοΐ. 8. Αἱ ΠΟ8 

Ὧ6 ἴῃ ἰπ80}6 πϑρίίδτο νοίϑγοηΐ, δὶ ἰυγοί σα ο δαϊσθηαὶ [ὑϑρυαηΐ, ΟῚ ΡΓ8Θ- 

ἴοΓ08 Αἰμθηϊθηβίυμη, αὶ οογίθ Ὧ6 ϑυϑγατῃ ρϑγίὰπὶ δα ΐογοϑ (οὶ Βα δἰΐαγθ ἤθη 

βίηθγθηΐ ΠΟῚ ογδΐ τηϑίπμθηάυτῃ. 44 χαὶ γραφὰς Κυτη. Αἱ οχίΓθιμδῖη Ὑ6Γ- 
805 78 Πἰ ἰΘΥϑτὰ δὶ Τ᾽ ροἰΐῃ8 νἱάθυὶ ἱπάϊοαί ΚοθὮΪΘΡ. 48 νογβυῦμῃ 74---79 

ΒΌΡΡΙοτοθηΐδ τηθᾶ βυηΐ; Κυτῃ. οἱ ΚοΟΘΒΪΘΡ ἢ860 ἰηἰδοία ΓΟ] φαθταηί. 44. Νοη 

γοίδηϊυν οἸμηΐηο (δὶ ἀθ οἰυϑηηοὰϊΐ ΓΟΌυ5 ἰυάίοαγο, υἱ βίαι ὑῃδαυδθαυθ 

οϑυβϑἃ 8ἀ ἰπάϊοίαπι Αἰπθηΐθηβ86 ἀθίογθηαδ δὶ. Νϑδιηαθθ δχ 00 ἰοθάθγθ βγᾶ- 
Υἱοῦ 8 συοασθ ἀθ γοθυ8 ἰῃ ἰρ88 ἰηβυῖϊα ἰυαϊοία ἴυ886, ᾿που 6 15811ὴ6 80-- 

Ρᾶγοῖ ὁχ νυ. 49. Ἀροίθ ἰρὶνῦ ἀθ ργονοοσδίίοηθ ροίϊ8 δὰ ἰυάϊοὶα Αἰοα δὶς 

ἀἰοὶ βἰδίυϊ! Κοθἢ] ΘΓ, 



80] Ι1.Α πο Ὀ6}]1 Ῥοϊοροηῃμοβδίδοὶ δὰ Αἰοχαηαγὶ Μαρῃὶ τοῦθ. 145 

[Τάδε ὥμοσαν 26 Κείων ὃς κατήγαγον ᾿Αϑηναῖοι- Οὐ μνίη- 
85 σιχαχζήσω ----- ων ὀδὲ--- --ττς- μενο|- -- --τ οὐ - 

Φῦ ΤΟΥ ΔΙῺ ἰυγὶ8 ἰυΓαΠαϊ [ΟΥΓΪδ ϑϑουΐδιη 6586 ΓΘ] ααΐαθ ν. 83 ἱπαϊ- 

οϑηί. Νοαὰθ αυϊδᾳυθδηη 810} 860 ἰὈγαΥυΐβ806 ροίθϑί, α4υδπὶ ΘχΧ 68 (θὲ 80 

ΑἰΒοη ἰδ θα γοϑιϊα ἡ, οἰδὶ ν. 19 πηΐηυβ δοουγαίθ αἰοϊϊυγ, ΠΟΡΓΆΠι. ἀυοαα6 

ποιηΐηθ ργδθίογοβ Αἰμϑηϊθηβί πη ἱπαγᾶ5886. ΚΟΘΏΪΘΓ, 

80 ΤΑΡυ]ὰ τηδυιηοτῖβ Ροηί(θ] οἱ ἰηνθηία ἰἢ ἅγοθ Αἰ ΒΘΏΔΡΌΙΏ. 

ἙἘαάα. Ῥι(κΚὶ5 ρἢ. ἀθάθ. ΚοΘΙΙΟΡ (. 1. Αἰι. Π δδ. ὝΕἵ. χυδο ἀθ 
εἰ]0 Θχροδαθγαηῦ ὦ. (. Βοθῆηθοκθ, Ὠϑιμοϑίῃθηθϑ ἔγουγρυβ ἢγ- 
ῬΟΓΙ65 ὑπα ἴἢν Ζοί(δΙ 6 ἡ. 907 5838ἃ4Δβ. Η. ϑαυρρ ΡἘ110]. ΧΙΧ 

Ρ. 347. Ὑ. ὈΓΠΘΏΡΟΓσοΥ ϑαΐαγαθ ΡΒ]]ο]οσίοδθ Η. ϑδυρρίο ον- 
. Ἰαίδθ Ρ. ἀϑ8 544. 

[Μ]ενέλαος Πελαγὼν! εὐεργέτίη ς]. 

Ἐπὶ Χαριχλείδου ἄρχοντος, ἐπὶ 
τῆς Οἰνηΐδος ἔχτης πρυτανείας. 

Ἔδοξεν τῆι βουλῆι χαὶ τῶι δήμωι, θΟἰνεῖς ἐπρυτάνευ(ενν 38, Νι- 
5 χ[όγψτρατος ἐγραμμάτευεν!, Χαριχλῆς Λευχονοεὺς ἐπεσταίτιει " Σά-- 
τυρος ὅ εἶπεν ἐπειδὴ Τιμόϑεος ὁ στρατηγὸς ἀποφαίίνε]. Μενέλαον 
τὸν Πελαγόνα χαὶ αὐτὸν συνπολεμο[ῦϊντα!ὶ χαὶ χρήματα παρέ- 
χοντα εἰς τὸν πόλεμον τὸν πρ[ὸς] Χαλχιδέας καὶ πρὸς ᾿Ἀμφί- 

Τί} 8 βου ρίυ58 ΠΠ ϑγαΐαγα [οηΐοα γ ]θαγί, ΠΘαῸΘ ΥΨΘΙῸ στοιχηδόν. ΟΓΒὺ8 
4 ---8 τοδί οί ρυβ 16 γ18 ἰηοἰβί. 4 δὲ τοοία σοηΐδοὶ, ἤθησ Βοιηϊηθη ουηάσιῃ 

[1886 δίᾳιῃμθ θυ Οουΐυ8 οϑί {{{ὺ0}0ὺ8 81, ΟΧ ΤΟΘΌΪΟΥΟΙΩ Πγηοθϑίδυ 1 δι δ 

{υ1886 νἰἀοίυγ. Ναιηχυθ Πγποοϑίαϑ Ροσοηῦτ 96 η1|8 ραγίθπι [886 ρΓΟθδΥΪ 

Ἰ. 1. Ρ. 49 81]Ὶᾳ. Ευπάριῃ ἀσϑίβπαγο νἰἀοίαν θη. ΙΥ̓́, 41 (851 ἃ. Οἢγ.) ἀλλ᾽ 
εἰς μὲν Λῆμνον τὸν παρ᾽ ὑμῶν ἵππαρχον δεῖ πλεῖν, τῶν δ᾽ ὑπὲρ τῶν τῆς πό- 
λεὼς χτημάτων ἀγωνιζομένων Μενέλαον ἱππαρχεῖν᾽ (μἰρρδΙΟΒΒ οἰΐδια ἃ. 8639 

8. ΟἾγ. ἰη Τιχηοίμοὶ οχϑγοίία ἐαογὶ Μϑῃθῖδυ8) καὶ οὐ τὸν ἄνδρα μεμφόμενος 
ταῦτα λέγω, ἀλλ᾽ ὁφ᾽ ὑμῶν ἔδει κεχειροτονημένον εἶναι τοῦτον, ὅστις ἂν ἡ. Ετ- 
ΓΆ886 ἰρ! Γ ῬΓΟΌΔΟΙΙΘ οϑί ΗἩδγροογαίοηθια (Μενέλαος ᾿ Δημοσϑένης Φιλιππιχοῖς" 
ἀδελφὸς Φιλίππου ὁμοπάτριος). αἴ. χυδθ ὀχροδαὶΐ 1]. 1. ῥ. 59 54. 4 ΟἹ. 404, 
4 (8683 ἃ. (ἢὮγ.). 8 ΕΥ̓Ι͂Ν. 4 (αἴ. 782, δ Ἔχ ποίϊ8 υίϊάθηλ Ὠοιρίηί- 
08 ΠοΘΙη0 ἢυς αυϑάγαϊ ργδοίθυ θαμη, αυὶ (857 8. Οἢγ. υὐ αυϊάδιι νἰ θέαν, οἵ. 

Βοδδοίου θιῃ, 1 Ρ. 4566) ΟὈΓΘΙΟΓ Ὠδνδι πὶ [αἱΐ (Ποῖ. ΧΧΙ], 68). Αἱ 58[ἰ8 

ἔγθαυθηβ [αἱ ποθ Αἰ ΘΗ 8. 

ΟΕ ΟΕΌΘΥΦΘΥ, Β.]1οζθ. 40 



16.ϑὉῳὨ: ΡΩΥΒ ὉΓΪΟΡ. [80.-- 

10πολιν 8, ἐψηφίσϑαι τῆι β[[ουλ]ῆι, προςάγειν αὐτὸν εἰς τὸν δῆμον 
εἰς τὴν πρώΐτην)] ἐχκλησίαν, γνώμην δὲ ξυνβάλλεσϑαι τὴς βου- 
λῆς εἰἰς τὸν δῆμον, ὅτι δοχεῖ τῆι βουλῆι, ἐπαινέσαι μὲν αὐϊτόν, 
ὅτι ἀνὴρ ἀγαϑός ἐστιν καὶ ποιεῖ ὅτι δύνατα[: ἀγ)αϑὸν τὸν δῆμον 

15 τὸν ᾿Αϑηναίων. ἐπιμελεῖσϑαι [ [δὲ αἰὐτοῦ χαὶ τοὺς στρατηγοὺς τοὺς 
ὄντας περ[ἱ Μαϊκεδονίαν, ὅπως ἄν ἐάν του δέηται τυνχανηι]. εἶναι 
δὲ χαὶ εὑρέσϑαι αὐτῶι παρὰ τοῦ δήμο[[υ ἐ]άν τι δύνηται καὶ ἄλλο 
ἀγαϑόν 1. χαλέσαι δὲ [καὶ [ Μενέλαον ἐπὶ ξένια εἰς τὸ πρυτα- 

20 νεῖον εἰς [αὔριον. [[ἰ:Σάτυϊρος εἶπεν. τὰ μὲν ἄλλα καϑάπείρ τῆι 
βουλῆι᾽ | ἐπειϊδὴ [δ]ὲ καὶ οἱ πρόγονοι 8 οἱ Μενελάου εὐεργέται 
ἦσαν] τοῦ δήμο τοῦ ᾿Αϑηϊναίων, εἶναι καὶ ] Μενέλαον εὐεργέϊτηίν 

------- 
6 Τιμηοίπθιβ ΟἹ. 404,, (864|8 ἃ. ΟὨν.) ΙρΡΒϊογαῦὶ ϑυσοθϑδίς ἰῇ ἐπαρουῖο 

Π6}}} ΤὨγϑδοίοὶ. αὐτὴ Ρογάΐοοα Μδοθάοηθπμη Γοβθ βοοίθίδίθ ἰηϊ 8 ΑἸ ρῃ ρο]!-- 

ἰδηΐβ Θογυτηαθ6 500 18 ΟΠ] οἰ ἀθηβι 8 ὈΘ6]]} τὰ ἰηΐ}}. Τογοηθη οἱ Ροϊἀδϑϑιῃ 

(οἵ. ἢ. 84) οδρίΐ, δι ΑἸ ρῃὶρο ] 8 οὈϑίαϊοηθ ἀθϑίϑίοσο οοδοῖίυβ οϑί (ϑομδοίογ 

Ῥοιῃ. 1 ρῥ. 418 848.) ἔχ ({ἰ{}} γΟΓ 8 ἀρραγοί, ϑβοχίδ Ὀγγίϑηϊβ (686 Ιδηυδγίο 

δὺὰΐ ογυδτίο 3638 ἃ. ἢν.) Β6]] πὶ ποηᾶυτῃ οσοπίθοίαμη [αἶ886, υἱ ἤΘΟΘ65886 οἰΐ 

ΟΙΓΔ886 Ὠίοάογυτῃ αυὐἱ ἰά ἰοἰυτῃ δηἰθοθάθηϊ, ΤΙ) ΟΟΓΔΕΪ8 8ηη0 ἐγ αΐ, (Ο].404, 

ἢ, 8648 ἃ. Οἢν. Ὀίοάον. ΧΥ͂, 84). Ρ. Ἑουοδῦὶ Ἀθνὰθ δυοῃμόοϊορίαθθ ΧΧΧΥ 
((878) ν. 49. 7 Ταμὰ ἐῤεργεσίαν δάϊθοὶί ρορυ]ὰβ8 (ν. 84). Ῥοβίθα νϑῖὸ 

Θἔΐδηη οἷν 88 οἱ ἀδία νἀϑίῃν (818). ΙΔ οὰτὰ ΚΟΘΒΙΘΓῸΒ ΟΟ]]Θμογὶί οχ βοῦὶρ- 

ἴΓ86 γαίίοηθ, ἢαης {{{ἠῚ πὰ δ] ἰαυα οί 8} 18 ἀσπη τ ροϑὺ αυδη ἀθογοίατῃ ἰδοίυ πὶ 

οϑϑϑί, ἱποίδαπη, οοηΐθο τ β οἰν δῖ6 ἀδία σοηδι απ 6586, αἰ ΠΟοη τλ060 ἰρϑυπὶ 

αἰν 15 ἀθογοίατω ΡῈ] 106 ργοροηθγοίαγ, 80 βίτηυ] οἰΐδῆη 486 δ]ἰαυοί 88 

δηΐθΘ ΒΟΒΟΥΙ θα ἀθ6 Μθηθ]8δο δὰ ρορυϊυπι ἰδίδ ϑϑϑϑηΐ, ἰδρίαὶ ἰΏ8ΟΥ ΒΟΓΘΏ ΕΓ. 

ΙΪηῃ οδάριῃ ἰδθυϊα 58η6 {πὰ ἀθογοίαγμα [υΪ8890 ἤθη Ῥοίοβὶ, αυἱ ἰᾷ βῖπηθ ἀυδίο 

ἴῃ βΒυχηπηδιϊο (Υ. 1) ὈΓΔΘίθ ΓΙ ΒΒΌ ΠΟῺ Θ8861. 8 ΑΥΓΒΑΌΔΘΟΙΒ Πγῃσθϑίδευτῃ 

Γορα]ὰ8 ααΐ Ρ6}}} Ῥο]οροῃποϑίδοὶ δοίδίθ ἰαΐϊΐξ (ΤΏυο. ΡΥ, 79 844.), διμι οἰ ἰδ 

δ ῬΟρΡυΪο Αἰμθηϊθηδβίατη ὁοηϊπποίαβ [υ͵886 νἱαάθίαν ((. [. Αἰ. 1 44. 48). 
Οὐυθι ΟοἸ]δίο 81, 4 οχ τηδίουίθυβϑ Μϑηθὶδὶ [8586 οοηϊθοί. 

81 [,ἀρ’8 ἱπνθηίυβ ΠῚ] (ΗΠ δβαγ ἢ). ἘΔ. ΗΠ. ϑοΒ] θηδπη 
Αγομδο]ορ βοῃο Ζοίίυης ΧΧΙΧ (4872) ν. 170 ἢ. 3. Τγο͵δη βομο 
ΑΙ ου ὔμμ" Ρ. 13 (ἃ. ΧΧΙΧ. Οἵ. ᾳυδο ἀ6 {ἱΐ]ο αἰδβραίανὶ 84-- 

86 ΡὨΠοϊορίοδο Η. ϑαυρρίο οδ]δίδθ Ρ. 435 588ᾳᾷἃ. ὃν 

ἰ0ἰοταίαγα νοὶ δῦ 5 ΙΟηἶθα, αυδ6 Π0]]ὺὰπ Βαροῦ ρ80}}0 οοΥὐ 8 δοίδ δ ἰη- 

ἀϊοίαη. Ἐχ δγρυϊηθηίο ἀθπηοηβίγγο οοηϑίυδβ 5.1, ΒΟΥ ΡΠ Πθιὰ τηθαϊ! ἴογο 

αυδγίὶ ἃ. ΟἾΓ. ἢ. 8860} 6886. 



84] 1. Α ἤπθ 6111 Ῥο]οροῃῃθοβίδοὶ δὰ Αἰοχαηάγὶ Μαρῃὶ τιογίθιῃ. 147 

Ἰλιεῖς 1 ἔδοσαν Μενελάωι |᾿᾿Αρραβαίου 2 ̓Αϑηναίωι 3, εὐεργέτηι 
ὅ γενομένωι αὐτῶν | χαὶ περὶ τὴν ἐλευϑερίαν || [ἀνδρὲ ἀγαϑῶι γε- 
νομένῳι, | [προϊξενίαν καὶ εὐεργεσίαν. 

4 ΠΙΙΘΏ8658 ἰηΐον οἰν (865 ΑΘ0]1088 γθοθηβθη ἰδ ἃ ΧοΒορβοηίο Ἦθ]]. 

ΠΠ, 1, 416. ΔΙ ἰσιαν Ὀγογϑθὴ Η6}1]. ΠΠ, 4 ρ. 886, αυἱ ϑδίγαθοηΐβ ΧΠῚ 

Ῥ. ὅ98 ἰοϑἰπηοηΐο ἰγοία8 Πα δηίθ Αἰθχδηάγυμη Μ. ορρίἀυτμῃ ἴυΐ880 ποδί. 

4 ΑΥΓΠΔΌ861 ποΟΙΏΘη ἴῃ Πυποθϑίδγαμη βοηίο ἴαἱΐ, ὑηἀ40 ΟΟἸ]οσὶ ουμάθιῃ ἢυης 

6880 Μοῃθίδυτη ουΐὰ8 οϑϑὺ {{πἰὰ8 80, ογυπάμπῃ οχ ϑ8{|Γρ6 γϑρυϊογαμῃ [Γγηοὶ 

(αἢ. 808). 8 ΑἸᾳαού Δῆη08 ροϑί εὐεργεσίαν (πῃ. 80) οἰνὶ 88 ΜΘηΘἾΔο ἀδία 

νἱἀοίυν, υἱ 4118 τηϑγοθηηδγίοσυμῃ ἀυοίθυ8 (Ποῖ. ΧΧΠΙΠΙ, 1561. 18δὅ. 4188. ΑγΓίϑβί. 

Γῃοί. ΠΠ, 33 Ρ. 4899 41). (ἰ. 807, 4 αὐτὴ ΡΒοοίοῃ οἱ ὁ0]]οσ80 (8}}}-- 

ΠΏ8ΟἢΟ διοδοηίθ (0]. 4017, 4. 8498 ἃ. ΟΒν.) δυχί!ο νϑηϊγοηΐ Ογοηΐίὶ βαίγαραθ 
αυἱϊ ἃ τοβθ ἀοίθοθγαξ (ἃ. 1. Αἰ. ΠΠ 108. Ῥοϊγαθῃ. Υ, 31), Μϑῃθὶδιβϑ ἰῇ δχϑὺ- 

οἰΐαὰ Αἰ μοπίθηδίυμη [υἶδ8δ6 οἱ, ἰογία886 ἰῇ δχρϑα ἰῇ τ ΐβ808, [Π|1Θ 868 ἀοιηὶ- 

ὨδίϊομΘ Ῥουβίοα ᾿ἰθθγαββο νἱαθίυγ. 

82. Ἐταριηθηία ἀυο ἰΔθ}Δ6 ἰδρὶ 15 Ῥϑηίθ] οὶ ἱηγθηΐδ Αἰ μη 8 
ἴῃ ἃγοθ. Ροϑί Ρι(ἰὰΚίη οὐ Ἀδηραδῖη δ] θσαμα ἀθῆθο οχϑουῦρϑὶί οἱ 

800 ὈΓΪη οοπϊαηοίἃ Θ66]αΪ0 ΚοΟΘΏΪΟΡ ἃ. 1. Αἰ. Π ὅ7, ΑΕ. 

4.86 ἀ6 {{{}]0 Θχροδαΐϊξ Ρ. Βοποᾶτί Ἀδθνὰθ δγομέοϊορίᾳῃθ ΧΧΧΥ͂ 

({878) Ρ. 320 844. 

[Ἐπὶ Μ)όλωνος ἄρχοντος 1! ἐ[πὶ] τῆς Ἐξρεχ[ϑ](ηϊδοίς 2 πρυτανείας " 
Ι] ἔδοϊξεν τῆι βολῆι χαὶ τᾶι δήμωι, ᾿Ερεχϑηῖς [ἐπρυτάνε υενν, 
᾿Αγάϑαρχος ᾿Ἀγαϑάρχο Ὀῆϑεν ἐγρ᾽αμμάτίευεν, . ... .|. ἧς ἐκ Κε- 

ὅ ραμέων ἐπεστάτει" Φίλιπποὶς εἴπίεν᾽ περὶ ὧν [[λξέγοσιν οἱ ἥχον- 
τες δημοσίαι [παρὰ τῶν ἐκ Ποτειδα[ῇας 3, ἐψηφίσϑαι τῶι δήμωι 
εἰὐξίασϑαι μὲν] τὸν χήρυχα αἰὐϊτίκα μάλα τοῖς δώδεκα ϑίεοῖς χαὶς 
ταῖς Σεμναῖς ϑεα[ῇς χαὶ τῶι Ἡραχλεῖ, ἐὰν οἰυνενέγχηι ᾿Αϑηναίοις 

10 πέμψια)σι τὸς χληρόχος ἐς Ποτείδαιαν, χαϑὰ αὐτοῖς ἐπαγγέ]λ-- 
λοντα]. οἱ ἥκοντες δημοσίαι παρὰ τῶν ἐχ Ποτειδαίας, ϑυσίαν 

{|| ογὰ6 Ιομΐοδθ Ὑ Ιβαγοβ ἀἰβροβίίδθ στοιχηδὸν ρΓΔΘΙΟΡ Υ. 14 τηϑίου 08 

᾿ἰἰογἱ8 ὀχϑ γα: ὉΠ. 4 ΟἹ. 404,8 (3644 ἃ. 6Βγ.). 4Φ 1] ΙΔΘ Ρ[[{. ΠΙΔΟ 

Ἀδηρ. 8. ϑυρρὶονὶϊίΐ Βουοσαγί, ἀυθιίδη8 αυϊάθιμ, αὐἷἱᾶ υηΐὰ8 11 {0 Ὑ86 Βρδ[ 1 

δῖα ὨΟΠ ΘΧρ]ΘίαΓ; ΚΟΘΒΙΘΟΓ Υ. 6 ἰηϊζ. πο Α, βορὰ Ο πδροὶ. Ῥοίϊἀ8θϑθ οἱνί ἅτ 
Ῥδγίθιῃ δ᾽ίχυδπι δηίθα Αἰμθηϊθηβὶ 8 ἴδυ880, 4080 0Γ06 οδρία ροίϊν βϑοὶ υἱ 

ΟἸογυ οὶ τ θη Οοηΐδοὶΐ Ε, 4 γοεγβϑαυτ 86αυ θη 01 ΒυρΡροιηθηία ρΡ]6- 

ταῦθ Βουοδγίΐ βυηΐ, ροί δ θὰ αυϊάθοη οχ {{{ὰ]0 88. 
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148 ῬΑΓΒ ὈΓΙΟΓ. [82-- 

χαὶ πρόςοδον ποιήσεσθαι, χαϑότι ἄν τωῖ δήϊμωι δοχῆι ---- -- τ 

------ 

88 Ετδριηθηία ἀὰο ἰδ} 6 ΙΔ ΡΓΙΩΟΓ 8 ΡῬΘη 6] οὶ. ἃ (Υ. 1---9) 
ἰηνθηΐαμῃ ΑἰΒμΘἢΐ5. ἰηΐοῦ (ῃθαίταμη ΒΔΟΟΙΙ οἱ οάθυτῃ Ηθγοαϊβ. Εαάα. 
Κυιηϑηϊα 5 ̓Αϑηναίου Υ͂ ν. 104. Κοθμίον ΜΕ ΘΙ σθη 4468 8ι- 
ΟΠ δΔΘΟΙ οι ἰϑοῆθη [ηδϑὐϊαῖ8. ἴῃ Αἰμβθη 1 (4876) Ρ». 497 54ᾳᾳ. (Ὁ. 1. 
Αι. Π ὅτ. --- ὃ (ν. 30--4 4) οἰοθθαμα ἴῃ ἅγοθ, θα. Κοϑῆ ον 
α. 1. Αἰ0. ἢ 412. Μιύ. 1 ν». 303. 

Ἐπὶ Μόλωνος ἄρχοντος. 

Συμμαχία 2 ̓Αϑηναίων χαὶ ᾿Αρκάδων χαὶ ᾿Αχαιῶν καὶ Ἠλείων 
χαὶ Φλειασίων 8: "Εδοξεν τῆι βουλῆι χαὶ τῶι δήμωι, Οἰνηῖς 

δ ἐπρυτάνευενέ, ᾿Αγάϑαρχος ᾿Αγαϑάρχο Ὀῆϑεϊν ἐγῤῥαμμάτευίεν), 
Ξάνθιππος “Ἑρμειος ἐπεστάτει᾽ Περίανδρος ὅ εἴπείν] εὔξασϑαι 
μὲν τὸν χήρυκα αὐτίχα μίαλα τῶι Διὲ τῶι Ὀλυμπίωι καὶ τῆι 

{ι{ογ80 Ιοπἰσδθ γ ϊβαγοθ αἰδβροβίίδθ στοιχηδὸν ὈΓΔΟΙΘΡ Υ. 14 τηδίουὶ 5 
68 ἰποίϑυμ. 4. ΟἹ. 104, 8 (8694 ἃ. (δ γ.). Ουυτ ροϑί ρυβηϑῃ 

ΠουοίΓ σα ΑΓΟδ 68 ΟὕΤῺ 8}}}8 ΘΙ ΡΟ 6 5118 ἃ [ῳϑοθα οι 118 ἀθίθοϊββθηίϊ οἱ 

ΤΠΘΌΔΏΟΒ δυχιϊ ἷο νοσαϑϑθηΐ, Δ ηἾ8 ἰμϑθαυθη 5 αἰβδθηβίο οὐδ οϑί, υἱ ΡΔΥΒ 

Αγοδαΐδο Τορθδίΐβ ἀποὶρὰ5 βοοϊθίδίθπλ ΤὨΘΡΘΠΟΓῸΠ. ΗΓΡΙΩΪΘΙ ἰθμογθί, ῬΆΓΒ, 

ουΐὰ8 ὈγΪηοὶρο8 θγδηΐ Μϑη  θη568, ΘΟγΌτη ροίοηςίϑιη σοδτοογο βίυἀογοί, αυ8 

ἴῃ ΓΘ ἱπργϊτηἶβ 80 Αἰ ΘΗ θη δῖ θυ.8 856 δάϊπςυτη ἰγὶ Βρογαδηί. Οὐδ ἰδοίίο 80 

868 8ἃ. ΟἾΓ. ἰῃ σοϊημημαηΐ σΟηοΙο Ατγοδάυμῃ ἰδηΐαμπλ ναϊυθγοῖ, υὐ ΡὰΧχ Οὔ 

ΕἸοἷ5. ἤθγοί ἰην 8 πηδρὶβίγα θα 5. Οὐἱ οὐπὶ σΟὨΐ Γᾶ ΟΟΠΟΙΠ ἢ ἑ βθηςθη πὶ ΕΡΡΘΙΛΐ-- 

ΠΟΠαδι ΔΙΌΘβϑοσθηΐ, Μδη 0868 Οὑπὰ ΓΟ] αυ5 οἰ υαδάθχῃ ἴδοι οηΐβ Αγοδαΐθα8, 

ΕἸοὶ, Αοδδϑὶ ᾿ἰθϑαίοβ ἀθ [οϑάϑγο Αἰμθηδθ τηϊβοσαηΐί. (Χϑῃ. ΗΘ]1. ΥἹἭ, δ, 8). 

Οὐυοά ἰρϑὰμπι ἰοθάσβ, ρϑυοὶβ δῖ ργοθ᾽ίυ τη Μϑδη 6 Ώ86 ἀϊοθαβ᾽ ἰοίαπα, Βΐϊο 

808 ἴθῃθσο οἂπὶ σοηἰοοίβδοί Καπ)., ργορϑνὶξ ΚΟΘΏΪΘΥ : Ῥγοϑὶ τη ἰρϑυτα πηθᾶϊο 

ἴθγϑ ἸὩθη86 Αὐδαυδβίο 862 8. ΟἾΓ, σοχμῃημη β8π) 0586, ΜΟΪΟηΐβ 8ηΠη0, ἢ0η (ἢ8- 

ΓὶοΙἀϊ5 (ΡΙα . νΥἱί. ΧΟΡ. . 846 Ε. Ὀϊοαον. ΧΥ͂, 839) ἢδᾳὰθ ϑοίγορβοῦίοηθ 

ΙΆΘΩΒ6 (Ρ]αΐ. ἀθ 6]ογ. Αἰῆθη. 8560 Α). ἀαὶ ἰθιροῦὶβ ἀοῆηϊ( οἱ πο ΟὈϑίδγο 

αυοὰ Χροη. Ηδ|1. ΥἹΙ, ὅ, 14 ἀθ τη6886 αἀΐοογοῖ, αυΐρρα αυ86 ἰη [γἰρί 8. 11}15 

Αγοδάϊδθ οϑιλρὶβ Ὠοαΐθ φυοαὰθ ποὴ δῃ{6 8] δι τθηδὶβ Αὐσαδβίΐ ραγίθιη δὰ 

Πηθῖλ ρογάἀποδίυγ. 8 ῬιμΠδϑὶϊ ἃ. 86ὅ 8. Οἢγ. ρδοθᾶλ οὰατ ΤὨΘΌΔΗΪ8 [666-- 

Γαηύ (Χϑη. Η6]1. ΥἹἜἋἊ, ὁ, 40). Εοβ ἱπίοῦ. Αἰμοηϊθηϑίαμη 80οῖ98 ἃ Χϑηορῃοηίθ 

ὈΓΟΡίθυθα ΠΟῺ ΟΟΙΙΩΘΙΏΟΓΑΙΪ, αὐἷἱαὰ ρῥγΟΘΙΪο Μδηί θηϑὶ ὩΟὴ ἰηίογἤι 556 ηΐ, 

σοηΐϊθοὶς Κοθῆϊοῦ. ὯὨθ ποιμϊηΐβ βουϊρίαγα οἵ. 41. 4 Ῥυγίμηδ ζαΐϊΐ Ὀγγίβϑηϊϑ, 

οἵ, ἠοῖ. 4. ὅ Ῥοϊ]γαγδίϊ ἴ. Ομβοίδγρϑηβϑίβ, ἀθ αυο οἵ. Θοῆδοίον θη. 1 ῥ. 418 

μοί, 6. ΟἹ. 105,8 (8587 ἃ. ΟἢΓ.) Ἰοβθαὶ ἰα}} ἀθ ϑυιτηοῦ 8 ἰγ γα γο οἱ 8 
(θοὰ. ΧΙ, 44. ΒοΟΘΟΚΙ, δἰδαίβῃ. 1 ρ. 788). 
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᾿Αϑηνᾶι τῆι Πολιάϊδι χαὶ τῆι Δήμητρι χαὶ τῆι Κόρηι χαὶ τοῖς 
10 δώδεκα [δ] εοῖς καὶ ταῖς Σεμναῖς ϑεαῖς, ἐὰν συνενείγκηι [Αϑημ)αίων 

τῶι δήμωι τὰ δόξαντα περὶ τῆς συμμαχίας, ϑυσία]ν καὶ πρός- 
οὗον ποιήσεσθϑοζι] τελουμένων [τούτων χκα]θότι ἂν τῶι δήμωι δο-- 
χῆι. ταίζῦ]τα μὲν εὔχϑίαι, ἐπειδὴ δὲ οἱ σύμμαχοι δόγμα εἰςή-- 
νειγχαν εἰς [τὴν βουλήν 6, δἰέχεσϑαι τὴν συμμαχίαν καϑὰ ἐπαγ- 

15 γέλλονται οἱ ᾿Αρκάδες χαὶ ᾿Αχαιοὶ καὶ Ἠλεῖοι καὶ Φλε[ιάσιοι, 
χα! ὶ ἢ βο]υλὴ πρὀβούλευσεν χατὰ ταὐτά, δεδόϊχϑαι τῶι δήμωι 
εἶναι συμμάχους τύχηι ἀγαϑ[ῆι τοῦ δήμου εἰς [ τὸν ἀεὶ] χρόνον 
᾿Αϑηναίων τὸν δῆμον καὶ τοὺς συμμάχους καὶ ᾿Α]ρκάδίας καὶ 
᾿Αχαιοὺς καὶ Ἠλείους καὶ Φλειασίους - ---- --τ- τ- τ τσ τς ] 

20{.. «δὲ Ἀχίαι.....«Ὁνν νον ἘΠ . ῃᾳ{ᾳΕ ἐν νννν [ «αν τὴν 
ΘΕΈ ΞΕ Ι πόϊλβδων μη........Ὁ 
ΝΥ .««-ερᾶαν μηδς.......νο νον ννου 

ἐν νννόνον Ι .« «ἐν τῆι στήλη. ταύτηι. ἐὰν δέ τις ἴηι ἐπὶ 
25 τὴν Αττιϊκήν, ἢ τὸν δῆμον [χαταλύηι τὸν ᾿Αϑηναίων ἢ τύραν- 

νον  χα]ϑιστῆι ἢ ὀλιγαρχίαν, βοηϑεῖν Ἀρχάδας καὶ ᾿Αχαι ὸς] 
χαὶ Ἠλείους χίαὶ Φλειασίους ᾿Αϑηναίοις παντὶ σ᾽ϑένει καϑότι 
ἂν [ἐπαγγέλλωσιν ᾿Αϑηναῖοι κατὰ τὸ δίυν)ατόν - χαὶ ἐάν [τις ἴηι 

80 ἐπὶ τὴν Πελοπόννησον 9, ἢ τὸν] [ δῆμον καταλύε[ι τὸν Φλειασίων 19, 
ἢ ἐὰν τὴν πολιτεία]ν τὴν ̓ Αχαιῶν ἢ τὴν ̓ Αρκάδων ἢ τὴν Ἤλείων 
χαταλύηι ἢ] [ μεϑιστῆι, ἢ φυγα[δεύηι τινάς 11, βοηϑεῖν ᾿Αϑηναίους 
τ] ούτοις παντὶ σϑίένει καϑὰ ἐπαγγέλλοσι, ἀεὶ τοῖς ἀ]διχουμέ-- 

6 ὐπὶ ρῥτγίογ 8 οι 115 Ρορυ]υ8 ἰυϑϑϑϑοῦ, υὐ ἀ6 Ἰοραίογα τ τυδη 88 

δγηθάγίυμη ϑοοίϊοσα μη ΟΟΠΘΌΪ]ΘΓοίαΡ, πΐϊὰ8 ἀθογθίιμη Ὀγΐ0 δὰ ϑβϑϑπδίυμι οἱ 

ἀοίπαο ουτὰ ὈῬγΟΡυ]ουπηαίθ δὰ οοχἰἶἰὰ ἀοἰδίατη οδί. Οἵ. Ε. 1.6ῃὴ2Ζ, ἀδ5 8γ- 

πράνίου ἀ6Ρ Βυηδοδαθηοβϑθη ἢ. 88. 1 γογβυβ 94---Φ7. 49---ϑ8ϑ᾽, 88---85. 

81. 40. 41 ϑυρρΙ!ονὶ. Ἀο]ίχαδ δυρρίθιηθηΐδα Κοθμ]οῦὶ δαηί. 8 (α΄. 85, 117 

-9. 9 ϑαρρ!ονὶ 60]. Χοη. Η6]}. ΥἹΙ, ὅ, 8 παραχαλοῦντες Λακχεδαιμονίους 
εἰ βούλοιντο χοινῇ διαχωλόειν, ἄν τινες ἴωσι χαταδουλωσόμενοι τὴν 
Πελοπόννησον. Οιπηΐηο αἱ ἴὰψπΔ ΤὨΘΡΔΙηΪΒ δάνθγβδ δῆ βιυάΐυτη Π106Γ- 
(4158. ἑοϊ8 ΡΘΙΟΡΟΏΠΟδϑὶ ΘΟΏΒΟΓυϑη86 ΡΓ86 86 ἰογθθδηί (Χϑη. Η6]]. ΥἹΙ, 4, 

8ὅ. ὅ, 1). 40 αὐτῇ ἰηϊίαμη 8 νόγθὰβ ἰῇ δ᾽ίᾳιδ οχ 8008 οἰν (08 

ΒΌΙΩΤΗΒΙ ΓΟΓΌΙΩ ΡΘη68 ὈΟρυ]ιπηὶ 5880 ἀσηπηοηϑίγοί, ὨῸΠ ροίθϑί δὰ δ]ΐ8 ἔι886 

αύδηῃ ΡΒ ἰαϑίογυη, δῖ οἱ ΕἸΪ46 οἱ 'π ἀομδία πὰ ῬΘΌΘΟΣΤΌΙ, ἱροῦ τη ογαΐ 

(Χϑη. Ηδ}1. ΥἹΙ, 1, 48. 4, 4ὅ Κὶ), θα Δ] 6. ΓῸ8 86 ἢδρυΐδ80 νἱἀθίυν Νίδη- ΄ 

ἴπθδθ. Ρβὶαπίθ ΟἹ. 99, 4 (8810 ἃ. ΟὨγ.) ρορύϊαγο ἰτπηροῦίαα ἔαϊΐ (ΧΟ. 

Η6]1]. ΚΝ, 8, 16). Θυοὰ 8 ροδβὶ ὑΓθόϑτ Δ0 Αμϑβὶϊδο οδρίδπιεὶ δ-γοσδίιτη δϑί, 

4υὰ ἀδ Χ6 ηἷ8[} ἰγαάϊίαν, ροϑίθα γϑϑίϊαΐαμ νἱαἀθίαγ. 14 ἢ φυγαίδεύσηι, 
βοηϑεῖν τοὺς ᾿Αϑηναίους ΚοΘΙΪΘΥ. Αἱ ολίθοίαμη ἀθδίἀθγα ὨΘαῸΘ δογίβιι8 
ῬΙδοοϑί. 
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ϑδνοις 12, χίατὰ τὸ δυνατόν. ἡγεμόνας δὲ εἶναι13 ἐ]ν τῆι αὑτῶν 
ὁχαΐστους. .... «Ὁ ον νν νον ον ννον ] ταῖς πόλεσι πρ....... 
ΠΕ εν νέννίαι, ὀμόσαι δὲ τοὺς ὄρχους τοῖς πρέσ-- 
βεσι 14 τοῖς Πελο]ποννησίων [τὴν βουλὴν καὶ τοὺς στρατηγοὺς 

40 χαὶ το] ὺς ταξιάρίχους καὶ τοὺς ἱππάρχους καὶ τοὺς φυλάρ]χους 
χαὶ τοὺς ἱππέας 15 ὑπὲρ δὲ 16 Αρχάδων καὶ ᾿Αχαιῶν χ] αἱ ἮἨ[λ]ε}- 
[(ων 11 χαὶ Φλειασίων ὀμόσαι τοὺς πρέσβεις τοὺς ἐπιδημοῦντας 

᾿Αϑήνησυ ------ ] 

44 χαϑότι ἂν ἐπαγγέλλωσιν οἱ ἀϊϊδικούμενοι ΚΟΘΒΪ]ΘΓ, ρ6Γ 5860 αυϊάθῃι 5ἰπ|- 
ὈΙἰοἰυ8, 88 οἱ ϑυϊηθηἀ οϑί Ξ ΘΥΤΟΤΓΟ ἰδρίοἰά8ο0 δα ἀπ 6886. 418 ϑυρ- 

ρονὶ οχ ἰηβϑηίοβα Κοθῃ]θῦὶ οὐβογνδίίοηθ, ααΐ νἱαϊΐ πο βογίρίπτη [αΐβ86 ἰὰ 

αυοὰ Χροη. ΥἹΙ, ὅ, 8 τοίοσί : περὶ μέντοι ἡγεμονίας αὐτόϑεν διεπράττοντο ὅπως 
ἐν τῇ ἑαυτῶν ἔχαστοι ἡγήσαιντο. 14. δἰο ϑβυρρὶονὶ, ΄σαΐϊα ΚοορμΙογὶ βοηίθηίίδ, 

Ὠϊο ἰηάϊοσδίυαμῃη ἴυ 586 χυΐϊηδη Βοϊηΐηθ8 ῬΘ]ΟΡΟΒ ΘΒ ΟΠ ΠΟΙ 6 ἰυγαγθηί, 

ῬΓορίου ϑρϑίίἱ γί οῃθδ ἱπιργοῦ δ ἢ }8 6ϑί. 1ὅ Ηοο δαάϊάϊ οχ ἢ. 85, 16. 
46 Οἵ, ἢ. 85, 39. ΕἸΘοΟΤΌΠ. ποιηθη αυΐῃ ν. 44 ἴῃ. ἰποῦὶΐ νἱχ ογὶὶ ἀυδίίδη- 

ἄστη. Οοπϑθηίδηθιπι 6δὲ ΤΠΘΡΔΠΟΡΌΣΩ ἱπηροίι ἱτηπηΐηθηΐθ αἰγοβαθθ ἰὰ ΘρἾ886 

αἱ αυδηὴ οἰ(ἰΒδίπηθ ἰυγοὶ γδηο υἱγηαυο ἀδίο τγαΐιτῃ ἢἤθγοί ἰοθάυδ ((ἴ. ἢ. 94, 

8 8644.). 411 ΔΑ[Π1.1. 

84 ΡγΟρΘ ἃγοθὴ ΕΡΥγασι. Ἐά. 1,6 088 Ἀθναθ δυομόρ]οαὶ- 

4υὺ6 ΧΠῚ (4856) Ρ». ὅ η. ΠΠΠ. Αδὶ6 τηΐθθυγο 40. 

[Ἔδοξεν] τῆι βουλζῆι καὶ τῶι [| δήμωι, Μ]αὐύσσωλλοϊν ᾿ ΕἸκατζόμνω 
Ι] Μυλασϊέα!, ἐπεὶ ἀνὴρ ἀγαϑὸς [ἐγένετο περὶ τὴν πόλιν τὴν 

δ Ερυϊϊϑραίων, εἶναι εδεργέτην 2 τῆς | [πόλξως χαὶ πρόξενον χαὶ 
πολίτην] καὶ ἔςπλουν χαὶ ἔχπλουν [[χαὶ] πολέμου καὶ εἰρήνης 

10 ἀσυλεἰὶ [ καὶ] ἀσπονδεί, καὶ ἀτέλειαν καί! [[πρ]οεδρίην ̓  ταῦτα δὲ 
εἶναι αὐϊτῶι] καὶ ἐχγόνοις. στῆσαι δὲ αἰὀτ[οῦ 5 χ]αὶ εἰκόνα χαλ-- 
χἣῆν ἐν τῆι ἀϊγορῆι)] καὶ ᾿Αρτεμισίης εἰκόνα | [λιϑῆνην ἐν τῶι 

16 ̓ Αϑηναίωι 4, καὶ [{ἰστεφΙανῶσαι Μαύσσωλλον μὲν |. [ἐκ δαρ)εικῶν 

Τιίυ]8 ἰποῖϑ8 ἰοΓα γα Ιοηΐοδ γα τὶ. 4 ϑυρρίονὶ (οἴ. 167. [,6- 

μ88 [βασιλ]έα, χὰο ποιιΐηθ Μδι380}188 πυηᾳυδπὶ υϑὺ85 65 (762). Αϑίδβ Ε{{π8|}} 

οοΡίΐῃ8 ἀδβηϊτὶ ησχαϊΐϊ!, 864 νϑὺὶ [τ ἘΠ πὰτη οϑί οὰπὰ δὰ Ρ6}}} 8οοὶβ)}8 θ1-- 

Ῥογᾷ (851---8.:.6ὅ ἃ. (Γ.) Βρθοίδγο. 4 Ηδθο αἰἱρμίμοηρίὶ βογρίαγα (οἵ. Υ. 10. 

48 ταῦτο ν. 10 αὐὀὐτῶι) γΓϑαῦθη8 δϑὺ ἰπ ({{0}18 Ἰοηἱοΐβ αυδΙ! ἃ. ΟἾΓ. 5860] 

(ναάάϊηρίοη δὰ [6088 Α8. ἢ. 186). ὃ ϑαυρρ!ονὶ. αὐτῶι [,6088. 4. Ραυϑ. 

ὙΠ, ὅδ, 9: ἔστι δὲ ἐν ᾽Ερυϑραῖς καὶ ᾿Αϑηνᾶς Πολιάδος ναὸς χαὶ ἄγαλμα ξύλου 
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πεντήχοντα, ᾿Αρτε[[μισίην] δὲ ἐχ τριήχοντα δαρε[ιἰκῶν. γράψ]αι δὲ 
δρταῦτα ἐς στήληϊν | χαὶ στῆσα]. ἐς τὸ ᾿Αϑήναιον [[...... οὐ νΐνα 

μεγέϑει μέγα χαϑήμενόν τε ἐπὶ ϑρόνου, χαὶ ἠλαχάτην ἐν ἑκατέρᾳ τῶν χειρῶν 
ἔχει καὶ ἐπὶ τῆς κεφαλῆς πόλον. ΒοΘΟΚῺ Ορρ. ΥἹ Ρ. 210. Οἵ. 97, 80. 

δῦ Ταρυ]ἃ τυ γθᾶ, ἰπρνθηία Αἰ θη ἷβ δα ΓΔαΪ 665 που  ἀϊοηᾶ-- 

165 ἃγοίδ. Εαά. Κυμπηδηυα!β ᾿Αϑηναίου Υ͂ ν. 434. ΚΟΘΙΙΪΘΡ Μὶΐ- 
(ΠΟ ]σοη ἀ65 δυο θο οαἰϑοῆθη [Ἰηϑιυ 18 ἴῃ Αἰῃθη ΠΠ (4877) 
Ρ. 197 544. 

θ ε [ο] ί. 
Ἐπὶ Νιχοφήμο ἄρχοντος 
Συμμαχίαϑ3 ᾿Αϑηναίων χαὶ 
Θετταλῶν εἰς τὸν ἀεὶ χρόνον. 

δ᾽ Ἔδοξεν τί]. [β]ουλῆι καί] τῶν δήμωι Λεϊωντὶς ἐπρυτάνειυεν, 
Χαιρ[ίων Χαριναυζτίο Φαληρεὺς] ἐγραμμάτευεν, ΓΑρίχιππος ᾿Αμ- 
φίιτροπῆϑε[ν] ἐπεστάτει, δωδεχάτει τῆς πρυτανείας - ᾿ΕἸξ]ηχεστί- 
δὴς εἶπεν" [π|είρὶ] ὧν λέγουσιν οἱ πίρ)έσβεις τῶν Θετταλῶν), 

10 ἐψηφίσϑα[ι] τῶι δήμωι, δέχεσϑιαι τὴν συμμαχίαν τύχ[η]. ἀγα- 
ϑῆι χία]ϑὰ ἐπίαϊνγέλλοντα(] οἱ Θετταλοί. εἶναι δὲ αὐτ]ο[τς τὴν] 
συμμ[αἰχίαν πρὸς ᾿ΑἸϑηναίος εἰς [τἰὸν αἰεὶ χρόνον. εἴϊν)αι δὲ καὶ 
τοὺς Αϑηνίαίων συμμίάϊχίοἰς ὃ ἅπαντας Θετταλῶν] συμμ[αάϊχος καὶ 

{||ογὰθ Ἰοπίοδο νοθαγοβ, ἀἰϊδβροϑίίδθ στοιχηδὸν ρΓΔΟίου Υ. 41---ὁ, [ρὲ8 

δάτϊιηοάμστῃ ἀοἰΓί[8, υἱὐ τ]ὰ νἱχ ἰοσὶ ροβϑίηῖ. [Γἰτογαθ α οἱ ὃ ἰδ το 8 

ΙοοίὶβΒ ΔΛ οἱ Ὁ βυῃΐί, υἱ ᾿Ιοηριπὶ 8. ἰὰ 5ἰηρσὶ Πα πὶ ᾿π αἰ ΟΆΓΘ. 4 ΟἹ. 104, 4 

(8640 ἃ. Ομ γ.). 4 ἰπὰθ 80 8ὴηο0 868 ἃ. ΟΠ. ΑἰΒθηΐθη868 βοοίθίαίθ οοη- 
ἰυποῖ! ογδηΐ σὰπὰ ΑἸΘχδημαγοὸ ῬΏΘΓΔΘΟ, 4Όθ ἰθτὴ ἱπρυσπαρθδηΐ ΤὨορδηΐ. Οαὶ 

οὕπιὶ ναγίϑ ἰογίηϑ Ρ6Γ διίᾳυοί 8ῆηη08 Ὀ6᾽1 01 ᾿οδϑίϑδθηΐ, ἰδηάθιῃ (864 ἃ. (ἢ...) 

ΑἸοχαπάγυτῃ Ῥγίποίρδίυ ἰοἰ5 ΤῊΘ68881186 ὁθάθγο οἱ ἰοϑθὰπβ βΒΘΟΌ ΠΩ ἴδοογο οοὔ- 

Βοτυαηῖ. Οὐδ τὸ οἰϑὶ ἰοδάυβ συτὴ Αἰμθηἰθηδβίθιβ ἰδοίθμῃ ποηάυϊη νἱ ΘΓ 

Βυ αἰ μη 6886 (οἵ. ποί. 7), ἰδΔηθῃ δϑηΐμηιι8 σογίθ ΘΟΡΓΌ 80 ΑἸΘχΧϑηά Το 80- 

δἰἰθηδίυαβ οϑί. Ροβί ργορ τὰ Μϑηζ πθὴ86 δαθ0 ἰδίγοοίη 8 την  ἰπιἰ8 ΑἰΠ6-- 

ὨΐΘΏ868 ΘΟΓΠΙΏΘῸ6 80Ο0Ϊ058 ἰδοοβϑθγο οοϑρὶξ ΑἸθχϑηᾶθσ. δηλ] ἰὰ ορίθ86 νἱά6- 

[ὉΓ, υἱ ῥγἱηοίραίατη ΤῊ ΘΒ588|180 διηΐϑϑυη γθουρογασοί. Οὐδ ἀθ οδυ88 ΤῊ68- 

88}}, υὶ Ερδιρίπηοπᾶδ πηογίθο ἰδ ΠἷΠ}}] δυχὶ ἱΐ ἃ ΤῊ Β βρογαγθηΐ, 80 

. Αἰ Βϑαϊθηβίθυβ ροιϊνογαηΐ (οἷ. Υ. 9 δέχεσϑαι τὴν συμμαχίαν), υἱ [οθά8 86-- 
οὕ ἰδοογθηΐ. . ΚΟΘΏΙΘΓ. 8 Εαἰν{8[68 τηδΡὶ 80 χῦδο ἰῃ Αἰδϑηϊθηϑίυτῃ Πα 

ογδηίΐί (η. 68 84α4.) Ηδγυμ νϑὶ τπηᾶχίπλθ ἰηίογογαί ἰοθὰὰβ ἢθγὶ ργορίοι Αἰοχβϑη- 
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τὸς | [θἸετταλῶν 4 ̓Αἰϑηναίων. ὀμόσαι δὲ ᾿ΑἰϑηΝναίων μὲν τὸς 
15 στρατηγὸς καὶ τὴν βολὴν καὶ τὸς ἱππάρχος καὶ τὸς ἱππέ[αἰς 

τόνδε τὸν ὄρχον᾿ Βοηϑήσω πίαϊντὶ σϑένει χατὰ τὸ δυϊνατόν, ἐάν 
τις] ἴηι ἐπὶ τὸ χοινὸν τὸ Θετταλῶν ἐπὶ πολ[έμψυι, ἢ τὸν ἄρ- 
χοντα χαταλύει ὃν εἵλοντο Θετταλοί, ἢ | [τύραννον καϑίιστῆι 

40 ἐν Θετταλίαι ̓ " ἐπομνύναι δὲ τὸν [[νόϊμιμον ὄρχον. ὅπως δ᾽ [ἀν 
χαὶ Θετταλοὶ ὀμόσωσι τῆι π[όλξι, ἑϊλέσϑαίι τὸν δῆμον πέντε 
ἄνί[δρ]ας ἐξ] Αϑηναίων ἀ παίντων, οἵτινες ἀφιχόμενοι εἰς Θετταλίαν] 
ἐξορκώ[σ])οσιν᾽ Αγέλαοϊν τὸν ἄρχοντα χαὶ τὸς [π]ολ[εἸμαίρ᾽χος καὶ ] τὸς 

25 π]πάρχος χαὶ τὸς ἱππέϊαἸς καὶ τὸϊς ἱερ)ο[μνϊήμονας 5 || καὶ τοὺς ἄλλος] 
ἄρχοντας, ὑπόσοι ὑπὲρ] τὸ χοινὸ τὸ Θετταλῶν ἄρχοσιν, τόνδε 
τὸν ὅρχον  Βοζηϊϑίήσζυ παντὶ σϑέϊνει χατὰ τὸ δυνατόν, ἐάν τις 
ἴηι ἐπὶ τὴν πόλιν τὴν ᾿Αϑ[ην)αίων ἐπὶ πολέμωι, ἢ τὸν δῆμον 
χαταλύει τὸν ᾿Αϑηναίων)" ὀμόσαι δὲ [χ]αὶ τὸς πρέσβεις τὸς τῶν 

80 Θετταλῶν ἐν [|τἢ]. βολῆι τὸς [ἐπι ϊδημδίν]ταίς] ᾿Αϑήνησιν τὸν αὐ- 
[τ|ὸν] δ[ρ)κοίν. τὴν] δὲ πόλεμον τὸν πρὸς ᾿Αλέξανδρον μὴ [ἐξεῖν]{]} 
χ[αταλ)ύσασϑαι [μήτε] Θετταλοῖς [ἄνευ ᾿Αϑηναῆων μήτε] ᾿Α[9η- 
ν]αίοις ἄΐνευ τὸ] ἄρχοντος χαὶ τοῦ χοινοῦ [τῶν Θετταλῶν). ἐπαι- 

85 ν[έ]σα[ι δὲ] ᾿Αγέλαον τὸν ἄρχοντα {ταν [χαὶ τὸ χ[οινὸν] τῶν θΘετ-- 
[ταλ]ῶν, ὅτι εὖ χ[α]ὶ προϑύμ[ω)ς ἐπίοίουν πάϊντα] περὶ ὧν αὐϊτ ο[ῃς 
[ἡ]πόλι]ς ἐ[π] Πγχείλ[ατ]ο . ἐπίαινέσα]ι | [δὲ καὶ] τὸς πρέσβεις] τῶν 
[ΘΕτταλῶν τὸς ἥκχ)ονίτας), χίαὶ] χ[αλέϊσαι αὐτὸς [ἐπὶ ξένια [εἰὶς 
[τὸ πρμταίνεϊον [εἰς] αὔριον. τὴν δὲ σ{ήλίην τὴν πρὸϊς] ᾿Αλίέ-- 

40 ξαννδίρ)ον [κα]ϑελ[εϊ)ν 7 τὸς [{ταμία]ς τῆς ϑεῦ [τὴν πὶερ[ὶ τῆς [σ]υμ- 

ἀντὶ γταρίηϑϑ. [ρ80 ΝΙοορῃθιηηὶΐ δηὴ0 δἂρυᾶ Ρορδγοίῃ πη 80 60 οἰδάθιη Αἰ8ῃ6-- 

Ὠἰθηδβίρυ8 ἰ}]αΐδιῃ γοίογι Ὀιοάογρ. ΧΥ͂, 95. ΚΟΘΏΪΘΓ. 4 ἀοηίοβ ἢηϊ(  Π186, 

4086 800 ΤὨΘΒΒΔΙΟσλ ἱπηρογίο ογδηΐ, ρα ηαὰ6 αυϊάσιῃ ὑπήχοοι δυάϊπηΐ, 

8δ60α σύμμαχοι αἱ Ηἷο γνοοϑδηίαν δρυᾶ Χοηορβοηίοιῃ Ηθ]]. ΥἹ, 1, 19, υῳὐ ΘΑΥΌΓΙΩ 

σομάϊοίο δ5ἰ τη} 15 [α 886 νἱ ἀθαίιν αἴχῃιθ οἰν 8 } Ἀγ ΤΑΙ ἰδ ΓΌΓ ἴῃ ῬὈΓΪΟΓΘ [06-- 

ἄδγ Αἰοο. Κοθϑῆ]ονυ. ὅ Ῥοβίέ [τϑοΐδ5 ΑἸθχϑηάυὶ γθ8 οὐ ΤΒΘΡδηὶ ἰοθάυϑ 

οἰν! (αἰῖυτη ΤῊ 6888) ΟΥ̓ γοβι  ὰσγθηΐ, πΐο τηδαϊϑίγαϊ 8 οοηϑίϊ 8 6886 νἱάὰθ-- 

[Γ, φύθτ ΠΟῚ ΔΠΠΌΠΠ [1886, 804 ρογροίαυτα δὺΐ οογίθ ἰῃ ἸοηρσίΒ δ] αιοά ἰθτ-- 

Ῥὺ8 ΟΥΘϑίυη 800 ἰυγ6 οχ νϑυθἷβ ὃν εἵλοντο (ΠΟ ὃν ἄν ἕλωνται) οΟἸ]οοίέ ΚΟΘῈ- 

ἰοῦ. 6 ὕι ἃ} Αἰῃϑηϊθηβίατω ρϑγίθ μὶς οἱ δ|} 0] ργαϑίθι τηδρίβίγα 8 τ} {8 68 

8Θη8 1.8 ΓΟ ΓΘ πμαο δάϊριΓ, 50 ΤΏ ΒΒ ΟΓ ΤΩ ΟΟΙΩΤΊ.ηΘ ΟΘΟΠΟΙ τα ἰᾳΓ8856 

σοὨβθηΐδηθαμῃ οϑί. Ουοά ποη ροίοϑί ὩΟῚ ΘΓΟΤΔΠΘΙΔΟΠΌΤΩ γΟΟΔΌ0]0 ἱπάϊοατὶ ; 
0 ΟΧ ποιηΐηθ οογηϊαγ, ΤΏ ββδ ουτη ἰοϑαπ8 ογἰβίηα δι ρῃ! οὐ οηϊ συγ {[ι1856. 

ΚΟΘΏὮ]ΘΥ. 7 ϑυρρ!]ονὶ ΚοθδΪΟΡ Ὁ. 394 ΤΩΟΠΘΏΒ, αυδοϑίου! 8 ΜίηοΥνδΘ Π6- 

δοίη) ἰδθυΪδο ἰοἸ]Θη δ ργορίογοα ἰηϊθησὶ, αυἷα Θἃ ἰπῃ .Ὸ6 ϑγϑοίδ [υ 5561. 

ἀθϑίθγυσῃ σϊγΓ δέ, δ ΠΟ ἰδιωργίἀθηη δνουβαπὶ [υΐἷ886, οατὰ ΑἸΘΟΧΘΠΘΥ 
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μαχίαϊς]. τοῖς δὲ πρέσίβεσι δίδναι τὸν [ταμίαν τίο]ῦ [δήμ]ο εἰς 
ἐφόδια [ΔΙ]ΔΙΔ] δραχ| μὰς] ἑκάστωι. τὴν δὲ] συμ[μαϊχῆαν] τήϊν]δε 
ἀναγράψαι τὸν | [γραϊμ[μ]ατέα τῆς βίολῆ)ς ἐν [σ]ηήληι] λιϑίνηι 

καὶ οἸεῆσαι 1 [ἐν ἀνφριπίλει εἰῆς [δ] [τὴν [ἀναγραφὴν τῆς 
45 [σ][ἡ]ληίς] δόνα 1} τὸν ταμίαν τὸ δηϊμο] Δ 8 [δρ]αίχμαϊς. εἶναι 

δὲ χαὶ [Θ]ε[αἰτ[η(τον 9 (τὸν 190 ἘΙρχιέα ο.αστό[ν]τα [ἄρ]ιστα 11 [κα]ὶ 
ἱπρ]άττοντα ὅ{τ|. ἂν δύνηται ἀγα[ϑὸν τῶ[ι δήμ]ωψι] τῶι Ἀ[Γϑην)α[(ωἱν 
χα] Θεἰτταλ[ο]ῖς ἐν τῶι τεταγμέϊν)ωι 12. 

ἰδ 8ΏΩΟ δ8ηθ νἱ οί διτηΐβ Αἰ βϑηϊθηδί τη δοοὶοϑ ἀρσΓγΟβ8.8 6856. 8 ΔΔΙΔ] 

Κυϊηδηθαϊθ. Αἱ υπΐὰ5 {6 Γ8 0 βραίί τ ἃ ᾿ορίοἰάα νδουυτα γο]ϊοία τη νἱ ἀθ608-- 

[ν ΚΟΘΏΪΘΤΟ. 9 Θεαίτητον Κυῃ. .Ε..} ΤΗΓΟΝ ΚορμΙον. 10 ΙΟΝ. 
41 ΘΝΑΣ; τόντὰ ἄριστα Κὰαμη. ΟΟ ΛΕΤΟ. ΤΛ.. ΙΦΤΛ ΚΟΘΒΙΘΡ. 14 Α΄. 8218 
οἱ ἰηΐγα 104, 68. 

86 Ἐτγδριηθηίδ (γᾶ ἰΔ]86 τηδυπιοῦβ Ροηίο οὶ. ὕπαμῃ, αυοά 

84 5115 γὯπὶ 1Δ014}5 ρᾶγίθηιν ρογιϊηϑί, ἱῃνθηίατῃ ἡ ὑπὸ τὸ σπήλαιον 
τοῦ Πανός οἀά. Ρ[(ακὶ8 ΕΡΗ. 407. Βαηραρό Απί. Η6]1]. 399. 
Εχ δὺο γοιβθηϊχαθ Δροργᾶρμο ΚΟΘΏΪΟΡ (. 1. Αἰι. Π θά. ἈΒο]χυᾶ 

αἀὰο δαϊυηχὶί ἰάθῃ ΜΙ ΘΙ σθη 665 ἅγοῃ. ἴηϑδί. ἴῃ Αἰμθη [1 

(1877) ν. 340 588ᾳ1ᾳ. ΟΥἷ. αυδοὸ ἀ6 {{Π{π|0 Θχροϑαϊν Ρ. Ἐοποδγί 

Ἀθνιιθ ἃγοῃῤοϊοσίαυαο ΧΧΧΥ (4878) ν». 927 544., ϑοΐγρο ομάγίδοθο 
ἸΑρΡ α15 υδυ8. 

ΝΕ τὸν γραμματέα τὸν κατὰ πρυ- 
τανείαν " τὸ δὲ ἀργύριον δῦναι] εἰς τὴν [στήλην τὸν ταμίαν ἐχ 

Τιτα]ὺ5 οχαγαίαβ στοιχηδὸν ΠΠογαίαγα Ιομΐοα νοϊβατὶ. Ὀίοάογυβ ΧΥ͂Ι, 1 
Γοίογί ἀθ Ὀ6110 ἰῃΐον οἰνἰαίθϑ ἘΌΡοΟθδθ, σαϑῦυτη ῬΔΓ8Β ΤὨΘΟΔΏΟΒ, 8]186 ΑἰΠ6-- 

ηἰθη865 δυχὶ]ο γνοοδϑϑϑηΐ, δηοὶρὶ!ϊ Μαγίθ σϑϑίο, ἀοῃθο ἰῃ σγαίίδη το ἰββϑηΐ 

οἱ Ῥϑοθῖῃ ἰθοίβϑϑδοηί. Ἐδϑδάθῃιχ σου ϑιηΐηδ ἰγθαιθηῖθν ΘΟΙΩΙΤΘΙ ΟΥ̓Δ δρυὰ 

ΟΥ̓δίογοβ (οἵ. ϑοβδοίοῃς τη. ἱ ρ. 4144 ποῖ. 1), 864 Ῥ80}}0ὺ δοουγαίίογα ὁχ ἢος 

ἀοηῦτα {ἰὰ]οὸ οἱ ἢ. 87 ἀἰαϊοίαηαβΒ. Ὀδογοίατῃ Αρδίμποοὶθ δγομομπίθ (0]. 40ὅ, 

4. 8676 ἃ. ΟΒγ.) ἰδοίαῃ δϑί (ν. 19); Ὀθι] πὶ Ὀίοάονυ8 586 (δρΒἰβοάοῖϊ δῆηο 

(Ο]. 1405, 8 8Ὅὅ8|7 ἃ. ΟἢΓ.) 8Δϑουὶῖ, ΠΘ4Ὸ6 ΘΓ 86 ἱῃογθαϊ 16 ϑϑί, δίογα 108 

δηηΐ ρῥαᾶαγία (δϑϑίαίθ 857) ἰῃ Ευθοθᾶ ρυβπαίαμῃ, ἰηἰΐο ἰηβθαυθηί8 ἀθ πΟυῸ 

[οϑάρθγθ δὰ ρορυϊυ Αἰμοηϊθηβίατη ἰδία. Αἱ οἵ, οί. 47. 4 γογϑυυῃ 

ᾧ---ὃ αγτρυποηίΐυχῃ ἰησϊοανὶΐ Κύ., ἃ ουἱα8 Γαϑεϊ Ὁ 0Πη0 ΡῬΓΟΡΙΘΡ ΒΡ. ΟΓΌΤΩ Ταίϊο-- 

ὯΘ68 8] αυδης! 10 γοοθϑϑὶ. 
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5 τῶν εἰς τὰ κατὰ ψηφίσματα] ἀν(α)λ[υσκο[μένων 2... .] ΠΠ. «ὁ. οὖς 

ΠΝ .ῃᾳἘᾳ{ΕΕ «ει ἀποληφοῦ..... ΝΣ [ἰ. «τον νον 

ΝΆ. ῃΨ{.ῃ0Ε. νυ ος αὐτοῖς τὸς τι. .«.0ὐὖ00. {{{Ὸὸρν νυ σεν ον 

ἐόννννν τὴν βουλήν, ἐπαινέσαι δὲ [τὸν δήμιον τὸν Καρυϊστίων! 

χαὶ [τοὺς πρ)όσβίειὶς τῶν Καρυστίων [χαὶ τὸν σύνεδρον", χαὶ 

10 καλέσαι αἰ(ὐ)τὸς ὁ ἐ[πὶ] ξένια εἰς τὸ πρυζτανείον] εἰς αὔριον. ἐπαι- 

νέϊσαι] δὲ καὶ Μίένωνα τὸν στρατηγὸν χίαὶ] τὸς πρέσβες τὸς 
πεμφίϑέντας εἴς] Κάρυστον καὶ καλ[έσα] ἐπὶ δεῖπνον εἰς τὸ 

πρυτανεῖον ἐς [α]Ἱύριον. ἀποδῦναι δίὲ αἰὐϊτοῖς καὶ ἐφόδια τὸν 
ταμίαν τοῦ δήμου] Δ δραχμί(ὰ)ς1 ἐκ τῶν [εἰς τὰ χατὰ ψη- 

15 φίσματα ἀναλζι)σχομένωϊν τῶ]. δήμωι. ἀποδοῦναι δὲ τὸν ταμίαν 

τὸ δήμο κα[ὶ τ]οῖς πρέζσβεσ]. τοῖς πρεσβεύ! σ]α)σι5 εἰς ᾿Εἰρέτριαν 

χαὶ Χαλζχίδα καἰ] ἐς ἱ ἔστί αγαν9 ΔΔ ὃδραχμί (ἀὴς 190 ἑχάστωι. 

ἀποδῦναι δὲ καὶ τοῖς τὴν συϊμμαϊχί(α) ν 11 πρεσβεύ]σ(α)σι 12 τὸν 

ταμίαν τὸ δήμο Δ δίρ](α) χμὰς 18 [ἐχάστωι. Ο δε ὥμοσαν᾽ ἢ 

20 βουλὴ ἢ ἐπ᾿ ᾿Αγαϑίοχλέους ἄρχοντος χαὶ οἱ σἠτρατηγοὶ [Χαμ 

βρί(α)ς (Αξω (νεύς) 14, Χαΐρης ᾿Αγγελῆϑεν 15, -τ-ττς- Τ᾿ αμνόμσιος) 18, 

4 ΑΝΛΛ.ΣΚΟ. 8 6 ἰαγοϊατδηᾶο δοοϊρίθηαάο μἰς ργϑθοθρίαμῃ [α 550 

γιὰ! Καὶ. ἃ αὐτὴ Βοιηΐηθ8 αυϊάδιη ΤὨΘΌδηΐβ ἰυνϑηιθυ8 Ετγοίγία ροῦγὶ οο- 

ὨΔΓΘΩΗΪΌΓ, Οδγυβίογαια ρο 88: πὰ πῇ δυχὶ!ο ἱπιροίυϑ Γορυ]θὰ8 οϑδί (οἵ. 87, 48). 

δ (Οἵ. 7416, θ6 ΙΤΘΞΣ. 7 ΜΛΣ. 8 ΛΕΙ. 9 ΛΙΑΝ. 40 λξ. 

44 ΧΙΛΝ. Ῥυβίυμα ποη οϑὶ, αυΐη δυΐα8. ἰοραθυίβ ἰοῦ ]8 ἰῃ ΒΌρδγίογο ἰδ-- 

ροἰἀἷ8 Ῥαγίθ ρογίουϊ (οἵ. φυδθ ν. 418 844ᾳ. ἀθ ἰυγοίυγϑηάο βογρία ϑ0η1). Αἴ 

Γϑοίθ Κοϑῆ]οῦ οχ Ποο ἰρ80 {{{π|0 οοΙ]ορὶί, Ετοίγθη8085 Οδδ]οϊἀθηβθ8 Οδγυϑίϊοϑ 

Ηοδιίδθθηβοϑ ροῦ ἰοίυτη θ᾽] τὴ ἰῃ Εὰθ Αἰποηϊοηϑίαμα, χαϊδυβοῦπι ἰϑιη ρου ἄθτη 

βοοσίοίδία ἰαηοίΐ ογαηΐ (η. 68, 80. 81. 88. 0, 18), τηϑη5886. ΝΟη ἰθ! αΓ ΠΟΥ͂Ο 

ἰοθάθγο ορὺβϑ ογδί; 864 (ογίβ886 σοιῃχηθηὶ οἰνί[αἰ[ὰπΔ ΘΟηΒΘη5α αυϑοάϑιῃ ἴῃ 

[ογπγ]ὰ ἰοθαοτὶβ πχυΐϊδίδ ϑυηΐ, συ86 δα οἰυβιηοαὶ ἰυτηυ]8 ἴδοὶ} 8 σοι ΓΪ- 

τὴ Θη6Ἃ08 βϑροοίδαγθηΐ. 14 ΣΛΣΕΣΙ. 418 ΛΧΜΛΑΣ. 14. Νοϊμθῃ Θοηδβυ]ίο 6Γἃ- 

Βα. Κι. ΗΪ8Ὶ] Ἰορὶν ηἰδβὶ ἰηἰϊο “ οἱ οχίγρ. ῶΩ. γοϑίβϑη “.391Σ..1!. Ὡ δϑηῃόϑοόθῦθ 

δἰ δὶ νίϑυβ8 οϑί. Ε. ϑοίγρο δοουγαΐθ θχϑιηϊηδίο .. ΞΡΙΛΣ.. ΞῺ αἰβϑρίοὶ ργοηλη- 

(ἰαν. ΟμδΌνγίϑτῃ οὐτὰ δὰ Ομίυτα ἰογ ϊβϑ 6 ρυβηδη8 οσουμηοῦοί ῬγΓδθίογθ 

ὭΟΩ ἔαΐ886 Ὀίαηθ οοηῃϑίαί Ὀϑιμοβίμθηΐβ ἰθϑιἱηοηΐο ΧΧ, 88 (οοηϑθηίς ΝΟΡΟΒ 

ΟἸΔΌΥ. 4, ογταΐ ὈὨίοαογ. ΧΥ͂Ι, 7). Οὐυδῖο πἰμὶ!] γοϑίδί ηἰδὶ υἱ οὐ Εουοσδγίο 

ΒΌΤΩΔΙ).8 ΘΠ ογθϑίαση αυϊάθηη Ὀγϑϑίογοιῃ ἰῇ Αϑδίμοο δ δηηυμχη, 864 ὨΘ80Ί0 

4ὺ8Δ ἀθ οαυϑ8ἃ τηδρίϑίγαίαμα οἱ δυγοβαίυτη 6886, ἰὰ αυοᾶ ἰῃ ἢοο {{{|10 6Γ880 

ποιηΐηθ ἰηπαϊοαίαν. 15 ϑυρρίονὶ Ε. ΟΒαδγοῖίδ ἰηΐοῦ {118 δηηὶ ργαθίογοδ 

[α͵1886 ἠοίΐαα οϑἱ ὁχ οἷἱβ αυ8δθ ἀθ Ρ6]]} βοοὶδ] 18 ἰῃ 0118 ὨΔΡΓΘΩ ΌΓ. 46 ΙΡΒϊΪ- 

ογαίϊβ, ἀαθὴ ἈΒδιηηυϑίυμη [αἷ880 οοηϑίδί (ΒΟΘΟΚᾺ ϑϑουγκ. Ὁ. 344), Ὠοιήθῃ 

Βὶο βορίρίαμῃ ἔα1880 ΘΟὨἰΘΟΘΥΐΪ8, ηἰδὶ ργαθϑίδί θϑῃλ ραγίϑιῃ ὈὉ6}}}1 8οοίδὶ δ οαἱ 

116 ἰηίοτίαϊ! ἰδᾶπὶ δὰ ἰπϑοααθηίΐίθιῃ ΕἸρὶ ἶ8 ἀπησ (0]. 106,1. 856[6 ἃ. ΟὨΓ.) 

τοίοστο οὕὐτὰ Ὠοάοτο ΧΎΥΎΙ, 21. 
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| Μένων Ποταιμιοςὶ, Φιλοχάρης Ῥαίμνούσιος, -------ς...-.--..-.- Ἐ, 

Ι Ἐξηκεστίδης Θορίκχι(ος), Αλχι----τ- τς , τττονςςςςς....] 
Διοχλῆς ᾿Αλωπεχῆθϑεν 11. 

41 Οἵ. θη). ΧΧΙ, 474 ἤδη τῶν σπονδῶν γεγονυιῶν, ἃς Διοχλῆς ἐσπείσατο 
θηβαίοις, ἧἦχεν. Ιάθιὰ ἰρίίαν, φαΐ Αραίβοο]ο ἀγομοηΐθ ργϑϑίου ἰυγοίαγϑηάο ἰοθάυϑβ 

οομῆγιδνίί, ἰδ ἰρϑὶ Ὁ6110 ργδοίιογσαί. Ουοὰ ταὰ]Ἱίο ὑγορδθὶ 8 Ε. οχροαϊ- 

υἶβ8δθ νἱἀθίγ, οατὰ ἰῇ ΔΠ00 δ6]]} Εὐυδορθίοὶ ἀοδηϊοηάο Ὠίοἀογυπι ΘΥΓ8886 58ί8-- 

ἰυογοῖ, χυύϑη ϑομδοίον Ὀθιλ. 1 ἢ. 144 ηοΐ. 1, ααἱΐ Ὠοχηίηθιῃ τηΐηΐπηθ ἰδ ΘΠ 

δυ[18 611} 1ο86 ἰᾶαυάθ (δῖ ργϑοίθσθα ἡυϑασδ δυΐϊὰ8 ἱμηρογδαίου 8 τθηςο Ηἰ[) 

ἀυοῦυβ ἀδίησθρβ ϑηηΐβ ρύϑοίυγα ποία δβἰδίυϊί. 

8 Ταῦυ]δ ΓΔΔΡΠΔΟΡ5 Ροϑηίθ! οὶ ἱηνθηία ΑἰμθηΪϊ8 ἰῇ 8ΓΟῸΘ. 

ἙἘάα. Ρι({κΚ1|5 ᾿8ηοίθηηθ Αἰμὸποα Ρ. 369. Ερῃ. 2306. Ἀδηρδβθό 
Απηΐί. Η6]1]. 394. Εχ 800 γοιβθῃῖ χὰ Δροργᾶρῃο Κοϑμ ον (. 1. Αἰ. 

Π θὅ. 

[Ἔδοξεν τῶι δήμωι; Ἡγήσ{ιππίος; εἶπεν. ὅπως ἂν [μὴ... [.. 
. τῶν) συμμάχων μηδεὶς... ΝΞ ΠΣ 

δεὶς μήτε ξένος μήτε ἀστὸς ᾿ἀδικῆι τῶν συμμάχων υἱηϊδένα 
ὅ ὁρμώμενος [τῆς ᾿Αττικῆς μηδὲ [ τῶν πίόλεων τῶν σἰυϊμμαχίδων 

υηδίαμόϑεν, ἐφηφίσϑαν τῶι δήμωι περὶ μὲν τῶν ἐπιστρίατευ- 
σάντων ἐπὶ τῇὴὴν χώραν τὴν ᾿Ερετριέων τὴν βουλίὴν προβου- 
λεύσα]σαν ἐξενεγκεῖν εἰς τὸν δῆμον εἴς τὴν πρώτην ἐχχ]λησίαν, 

10ὅπως ἂν [δ)ίκην δῶσιν κατὰ [τοὺς νόμους " ἐὰν] [|δέ τις τοῦ λοι- 
ποῦ χρόνου ἐπιστρα[τεύσηι ἐπὶ ᾿Ερέϊτριαν ἢ ἐπ’ ἄλλην τινὰ 
τῶν συμμαχἤδων πόλεων, ᾿Αϑηϊναίων ἢ τῶν συμμάχων τῶν 
᾿Αϑηνιαίων, ϑάνατον αὐτοῦ] [ χατεγνῶσϑαι καὶ τὰ χρήματα δίη- 
υόσια εἶναι καὶ τῆς ϑεοῦ τὸ ἐπιδέχατον. χαὶ εἶναι τὰ χρή- 

16 ματα αὐτοῦ] [ ἀγώγιμα ἐξ ἁπασῶν τῶν πόλεωϊν τῶν συμμαχίδων ᾿" 
ἐὰν] δέ τις ἀφέληται πόλις, ὀφείλίειν τῶν χοινῶι τῶι τὶ ὧν 
συμμάχων. ἀναγράψαι δὲ τὸ [ψήφισμα ἐστήληι λι]ϑίνηι καὶ 
στῆσαι ἐν ἀχροπίόλει........«.ὐνννον 11 καὶ ἐν τῶι λιμένι. τὸ 

20 δὲ [ἀργύριον δοῦναι ἐς τὴν ἀϊϊναγραφὴν τὸν ταμίαν τίοῦ δήμου. 
ἐπαινέσαι δὲ καὶ τ]οὺς βοηϑήσίαντ]ας ἐς} ᾿Ερέτριαν...... 

{{{6Γ86 Ιομΐθ8θ νοϊβαγο8 ἀἰβροδίίδθ στοιχηδόν. 41 Ηοροϑβίδο ἴ. δ θη 85, 
αὶ οτγαίίοηθιῃ ἀθ Ηδίοηηθϑο (θη. ΝΙ1Π) δρυΐ. Οἵ. Βοῃδοίονς θη. ΠῚ ῥ. 840 

86. 4ΦΥΎ. 8---ὁ βυρρ!ονί. 8 ἐπιστρίατευσαμένων ἐς ΚΟΘΒΙΘΓ. 4 ἐπι- 

στραἰτεύηται ἐπ᾿ ΚοΟΘΏΪΘΓ. 
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. «Ὁ Καϊρυστίους [.. «ὦν νον ον ΕΝ τὸν στρία]τη- 

γ8 γόν -αττοτος ΠῚ ἀρχοτττττσίονον ἸΝΝαι 

ὅδ ΟΒδιοϊἀθηϑίυτη Ποθη ἷς Γοροβϑυογαΐ Ἀϑηραρθό Ῥγοθδηίθ ϑοῃδοίογο 

θ. 1 η. 148 ποῖ. 1, δἱ ᾿ξ ϑγαγυτ ὨΏΘΓΌΒ ΟῚ σοηγθηΐΐ. 

88 ΤᾺΡυ]ὰ ΓδγμΊΟγΪβ Ρϑηίο! οἱ ἱηνθηία Αἰμθηΐθ ἰῃ ΔΓΟΘ. 
Ἐαά. ΡιαΚὶ5 ᾿δηοίθηπο Αἰμὸποβ Ρ. 316. ἔρῃ. 1680. Βδηραθό 
Αηϊ. Η6]]1. 893. Εχ δ. Ὑοβθηΐψιῃθ ἂρόργᾶριο ΚΟΘΙΏΪΟΡ (. 1. 

Αἰι. 11 62. 

᾿Επὶ ᾿Αγαϑοχλέο[ς] ἄρχοντος! ἐπὶ τῇ]ς Αἰγηΐδος ἐνάτης πρυτα- 
[νείας,] ἧι Διόδοτος [Δμοχλέους ᾿Α[γγελἤϑ] εν ἐγραμμάτευεν, ὁγ- 

ὅ δόηι τῆς πρυ]ηανέας, τῶν προέδρων ἐπίεψήίφιζε [Διόχε{μ)ος 
Οἰν)αῖ ξ2 ἔδοξε τῆι] βολῇ] καὶ τῶι δήμωι" [Ηγη σαν]δρ[οἱς ὃ εἴπεν᾽ 
ὅπως [ἂν Ἄνδίρο ς] ἔ[1} σἰὰ]6 τῶι δήμωι τῶι ᾿Αϑηϊνα]ίων [καὶ] 

10τῶι δήμωι τῶι ᾿Ανδρίωϊν], καὶ ἔχίωσ ιν ο[1] φρουροὶ οἱ ἐν Ἄϊν- 
ὃρω} μισίϑὸ]ν] ἐχ τῶν συντάξεων χίατὰ τὰ] δόϊγμαίτ]. τῶν συμ- 
μάχων, χαὶ μὴ κα[τ]αλίύητ] αι ἢ φυλαχή, ἑλέσϑαι στρία ηγὸν 

15 ἐ!χ τῶν χεχειροτονημένων  [τ|ν δὲ αἰ Πρί[εϑέντα ἐπιμελεῖσίϑ)αι 

[Δυΐογαθ Ιοῃΐοδθ σ θδγοβ αἰϑροβίίδα στοιχηδὸν ᾿ΓΔΟΙΘΥ Υ. 6 1 ογὶ8. τ]ὸ 
τηΐηυ8 αἰάπυοίΐ8 ἰηοίϑαχη (οἷ. ποΐ. 48). 1 ΟἹ. 105, 4 (8516 ἃ. Οἢγ.) ΦΥΎ. 
Ηδγίοὶ, ϑίυἀίΐίθη ΡΟΣ αἰΐ. ϑίβαίβγ. Ρ. 40. 98 σοηΐθοῖΐ, ἰηἰψο τῷ δήμῳ ἰπηοί- 
ἄογθ σγοἹἶβ86 Ἰαρίοἰάδμη, ἀθίηἀθ αἱ νοῦρᾶ τῇ βουλῇ καὶ Ἰοουγη Ὠαρογθηΐ, οἱ 
ἀοηοίίσυμη Ῥ6Γ σοιμῃρθηάϊατη βου ρϑίβθθ οἱ ᾿ἰ{6 γὰ8 τυἱΐο δγοίίυ8 σΘΟ]]ΟΟΔ886. 

Ουδο δβθηΐθηϊ8 8ἰ5 πιοᾶο ρῥγοδαγὶ ροίοσϊ(, υὖὐ ΒΌΠΔΙΏ18 ἰδ ἰῇ Θχϑιηρ γί 

ὁδαγίϑοθο αυοά ἰαρίοἰάδο ἰγαθθαίαγ, || Γ85 ῬῸΡ ὙΘΓΒῸΒ ἰΐα αἰβροβί[8 58 [α 1886, 

αἱ Ἰαρίαϊ ἱηοίάϊ ἀθθθγθηΐ, 8ϑθὰ 1118 ἐσ 58 νοοαΌυ} }5 ΘΓΓΟΓΘ ΟΙ 5518 οἱ ροϑίθϑα 

ΒΌΡΓΔ νογϑαπὶ δα  |8. 8 ΒΟρρΡΙ]ΟΥ. ΗἩοροϑδηᾶοῦ δυῃίθηϑδὶβ, Ηθρμοϑιρρὶ 

(871) ἐγαίθν, ἴδι }δυῖβ ογαΐ 1,θοάδιηϑηΐβ ΑΟΠΔΓΏΘΏ515 (Αθβοῦ. 1, 4144), αυὶ 

ὉΠ ἰρϑυμ), οὑτὰ ΠοΟ ρ]οἰβοϊϊ τ ᾿ἰϑίιπ) ϑϑί, ϑυμητηα ἴῃ ΓΘΡΌ]Ϊο8 δυοίογ 86 

ἢοτορθαΐ (θθ. ΧΧ, 446). Οδίογσαα ἀθ Ηοροϑδηάγο οἷ.. βομδοίος Ὥσθῃ. 11] 

Ρ. 840. 4 ΒΌρρ]ονὶ 60]]. Χοη. Η6]]. ΥἹΙ, 4, 4: τοῖς μέντοι στρατηγοῖς προς- 
τάξαι ἔφη χρῆναι, ὅπως χαὶ ἡ Κόρινθος σῴα ἢ τῷ δήμῳ τῷ ᾿Αϑηναίων. Βοιηϊ- 
ηἰηυχη Πυΐι8 δαϊθοινὶ οἰδὶ δἱἱδὶ σῴα δυΐ σῶς 681 (ν. Βαιηρογῷ, Ζίβοιγ. ἴ. 
Ογτηηδϑίαἰ γθϑθθὴ ΧΧΥ͂ΠΙΙΙ Ρ. 8), ἰδθῃ υ]}]8π νἱάθο οαυδβᾶπ αἀυδίδηάΐ ἀθ 

σᾶ ἰῃ νογϑὰ ΑΥΙ ΒΡ μϑηΐβ 80 Επϑίαίϊο βογναίο ἡ μᾶζα γὰρ σᾶ χαὶ τὰ χρέα 
χὠ χάραβος (Μοίποκο Ε. 6. ΠΡ. 4194. ΚοΟΙΚ 6. Α. Ε. Γ Ρ. 549). ϑυρρ!ο- 
τη) ΤΘυ Τὴ δοουγδία οΘοηνθηὶί οὐτὴ ᾿ἰΠ ΘΓ ΓΘ] χυΐϊΐ8 ἃ ΚΟΘὮΪΘΓΟ Θη0- 

(818, ΠΟῚ ἰΐθιῃ 858η6 ΟὟ Οἷ8 αύϑο δη[ υΐογοβ ἀἰϊϑρίοογο δἰ ὶ νἱϑὶ ϑιηῖϊ. Ρθ- 

γἱοα τ ἴθ (θη80 Μϑίο 856 ἃ. Οἢγ.). Απάᾶγο ἰηϑυ]8δθ οἱ ργϑοδί αἷο Αἰδ6- 
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[αὐτῶν.] [ εἰςπρᾶξαι δὲ καὶ τὰ ἐγ νήσων χρήματα ᾿ΑρχέδημονϑὍ, 
τὰ ὀφίειλόμενα τ᾽ οἷς στρατιώταις τοῖς ἐν Ἄνδρωι, | καὶὶ παρα- 

20 δοῦναι τῶϊι ἄρχοντι τῶι [|ἐν] Ἄνδρωιθ, ὅπως [ἂν οἱ στρατιῶται 
Ι ἔχϊωσι μισϑ[ὸν - ---- ---ττ-- ] ᾿ 

ὨἰΡηΒί 1 ἱπημϊ πο θδί ἃ 8060118 ααΐ ΓΟΌΘΙ]Δν τ δηι. ὅ (ἵ. 79, 12 8αα. 6 (ἱ. 

Αθϑοῦ, 1, 401: ἦρξε δ᾽ ἐν ᾿Ανδρῳ (Τίμαρχος) πριάμενος τριάχοντα μνῶν τὴν 
ἀρχὴν. 1μοαῖθυ8 ἰοοάθεῖβ (η. 68, 393) οἰυδιηοαϊ ρῥγδθίθοίοβ ἰῃ βοοίδϑ οἰν ἰδ ΐθ8 
τηἰἰΘγο νϑίδδηίαν Αἰμθηΐθηβ808. ϑοθδοίου ἤθῃ. 1 ὑ. 145 ποί. 8. 

89 Ἐγασιηθηία ὑγία ἰᾶῦυ]86, ΔηάρΙΎΡμΟ οἰ ογηδίδο, ἰδρ 15 
Ρρηΐθ οὶ. ἃ (νΟΓΒῈ8 1---8, οἱ 9--ἰΔ αἀοχίγαϑ ργ[65) ᾿ῃγθηίαπα ἰὴ 

ΔΙῸΘ 6α. Ευπίγαι δα] Ερἢ. πον. 4ἀ8ὅ. ὃ οἱ ας, ἱηνθηία δα γδαΐοθβ 

ϑΓΟΐΒ. τη 6 Υ] ἀοη8165, δάϊαχογιηί Καπιδηυα!5 ᾿Αϑηναίου Υ͂ ῥ. 173 οἱ 
ΚΟΘΆΪΟΡ (ἃ. 1. Αἰι. ΠῚ 66}. 

[ΓΠραμματεὺς Λυσίας Λ[υ]σ---- -- -τ 

Συμμαχία! ᾿Αϑηναίων πρὸς Κετρίπορίιν2 τὸν Θρᾶιχα χαὶ το] ὺς 

Τιία] 5 δχδγαίαβ στοιχηδὸν (ρταρϑίθγ ν. 4 αυϊ τηδίογθϑ {ἢ γὰ5 ἢ 61) |1{- 

ἰογδίαγα [οηΐοᾶ νοϊϑαγὶ. 4 ἴδ Ευϑίγα(ία 5 νἱἀϊξ πηο {{{π||ὰπ|Ὲ βρθοίδγθ 

δὰ θὰ αῦδο Ὠδγγαΐί Ὀϊοᾶάογ. ΧΥ͂Ι, 393: κατὰ δὲ τὴν Μακεδονίαν τρεῖς βασιλεῖς 
συνέστησαν ἐπὶ τὸν Φίλιππον, ὅ τε τῶν Θρᾳχῶν καὶ Παιόνων καὶ Ἰλλυριῶν. οὗτοι 
γὰρ ὄντες ὅμοροι τοῖς Μακεδόσι καὶ τὴν αὔξησιν ὑφορώμενοι τοῦ Φιλίππου, χκαϑ᾽ 
ἑαυτοὺς μὲν οὐχ ἦσαν ἀξιόμαχοι προηττημένοι, κοινῇ δὲ πολεμοῦντες ὑπέλαβον 
ῥᾳδίως αὐτοῦ περιέσεσϑαι. διόπερ ἀϑροιζόντων τὰς δυνάμεις, ἐπιφανεὶς ἀσυντάχ- 
τοῖς χαὶ χαταπληξάμενος ἠνάγχασε προςϑέσϑαι τοῖς Μαχεδόσιν. ἈθοίΘ 860 ΕἸ- 
Ῥίη18 8ῆη0 880 ἱΐ Ὠἰοάοτγυϑ. 4 Νυιητηὶ οὕτὰ ἰπβοῦίρίίοηθ Κετριπόριος δυϊ 

Κκετρι. ἰδιηργίάθμι ποιΐ ογϑηΐ, 4005 ἃ γθρῸ]ο ΤὨγδοίοο αυδγίΐ 8. ΟὮΓ. 8860] 

ΟΌ808 6886 δηΐθ δυης {ἰ] πῇ ἰηνοηΐία τη ρογϑροχογαΐί νδαάαϊηρίοη Ἀσδνὰθ ηὺ- 

τη ἰβυηδίίχυθ 7ΠΙ ρ. 3840. Οἀγγϑαγυη τοβησ δῆηο 8567 ἃ. Ἕ(Βγ. (βοδδϑίουν 

οι. [Ρ. 4188) αἰνίϑυμη ογαΐ ἰηΐοῦ (δυβοδίθρίθιῃ, Αἰηδαοουῃ, Βουγϑαάθιῃ. 

Αἴχυθ θπὸ ααυϊάστῃη οσοϊἀθηίδ]οτα ᾿ἰἰοτ8 ραγίθιῃ 1π|80ὺ δϑί ἰηΐθὺ ΜδγοηθδΙΣ 

οἱ διγυμοηθίη ΟΟΟΌΡ4386 ἀσγηοηδίγανιί ἃ. Ηοθοκ 926 γ᾽. ἴ, ΡΗΪ. ΟΧΥ ρὑ. 886 

864. ; ἴδιὴ οὕ ΒΟΥ βδαθπὶ ρα 0}}0 ροβὲ τηογίυαυη 6850 ΗἸοβϑαθθ γορηΐ Ὠογθ 68 

ΓΟΙᾳυΐβδ6 οοηδϑίοί (θη. ΧΧΙΠ, 10) οὐμηαὰθ οχ ({0}]} ν, 4δ᾽ δρραγθδῖ, ἰη 

116 Τῆγδοῖδο γτορίοηθ Οθίσρογίη οὐπὶ ἰγαίγὶ 8 ΓΘΘΏ8586, βίηθ ἀπ} 010 ΠΟ8 0808 

Βογβϑδα β ΗἸ1908 0586. Εἰὰπ8 Ὠοϊηθῃ οἰΐδιη δρυὰ Αγίϑί. ὨΪδι. δὴ. ΙΧ, 836, 680 ἃ 

88 ἐν Θράχῃ τῇ καλουμένῃ ποτὲ Κεδριπόλιος οἱ ΤΒΘΟΡΏΓ. 46 οἄ. 8, 4 ἐκχ τῆς 
Κεδριπόλιος δρῃοθοθηάθῃ), 6880 ἀοουΐ Ηθττηδο ΧΙΥ͂ Ρ. 398 844. 
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ἀδελφοὺς καὶ πρὸς Λύππειον ὃ τὸν [Παίονα χαὶ πρὸς Γρα!β)ον 4 
ὅ τὸν Ἰλλυριόν ἐπὶ ᾿Ελπίνου ἄρχοϊντοςδ, ἐπὶ τῆς ᾿Ιπποϑωϊντίδ)ος 
πρώτης πρυτανείας, ἑνδεχίάτηι τῆς πρυτανείας, ] τῶν πρ)οέδρων 
ἐπεψήφιζεν Μνήσαρχιος. .. ..... ἔδοξεν [ τῆι βου)]λῆι καὶ τῶι 
δήμωι Καλλισϑέϊνης" εἶπεν’ ἀγαϑῆι τύϊχηι τοῦ δήμρυ τοῦ 
᾿Αϑηναίων, δέϊχ,εσϑίαι μὲν τὴν συμμαχία]ν [ἐφ᾽ οἷς ... οἹύνιος 

10λέγει ὃ ἀδελφὸς ὁ Κετριπόριος... ἀ]δείλφ. ..... αὐ]τῦ συν-- 
ϑέσϑαι χαὶ τὸν. .... «τον νννον Ι δημο. «.««ὐὐ νῶν Κετριπό- 
ριδι [καὶ τοῖς ἀδελφοῖς χαὶ Λ] υππεΐωι τῶι Παίονι καὶ Γράβωι 
[τῶι ᾿Ιλλυριῶι, τοὺς δὲ προ]έδρους [οἱ ἂν λάχωσι πὶροεδρεί[ύειν 
ἐς τὴν πρώτην ἐκχχλησί]αν προς[αγαγεῖν πρὸς τὸν δῆμον. ... 

16 νιον τὸν ἀδελφὸν τ] ὃν Κετρ[ιπόῤιδος ....... «ον νος χαὶ τὰς 
πρεσβείας τ]ὰς ἡχόσίας8 παρὰ Λυππείο καὶ Γράβου χαὶ τὸν 
ἥκοντα] | πία)ρ(ὰ) Χ(άρ) ητ]οῖς 9... ...10,. γνώμην δὲ ξυμβάλλεσϑαι 
τῆς βουλ]ῆς ἐς (τ)ὸν δῆ)μον 11, [ὅτι δοχεῖ τῆι βουλῆι, τὴν μὲν 
συμμαχίαν 12] δέχεσϑίαι, ἐπ]ειδ[ὴ . . . ....0.Ὁὐνννννννν νιν νι σον 

20......ὅ  βων το π...ν.0.. «τον νννν νιν νννκννννννων ἐν νννον 
Χάρητ....Ὁνὐνννννν εν εν εν νειν ννεννν εν κεν ννννννν [ .««αἴῷ 
ΝΕ ΕΞ ΞΕ ΕΕ [ «ἐϊπὶ πολέμωι 
ΝΕ [...«ἰππ|.}.18-----....ς 

2ὅ -π Ὁ .{0Ὁννν νειν νν κεν εν νεκνννννν κρνννννον χλὺ. ..ος Ι- 
ΕΟ .ε τὸ ἀρίγύριο]ν. ἐπαι- 

γέσαι δὲ Κετρίποριν χαὶ τὸς ἀδελφὸς, ὅτι εἴσὶν ἄνδρες ἀγαϑοὶ 
περὶ τὸν [δῆμον τὸν ᾿Αϑηναί)ων]" ἐπαινέσίαι δὲ καὶ... νιον 

80 τὸν ἀδελφὸν 14 τὸν ἥϊκοίντα π]αρ[ὰ] Κετριπόρ{ιος. « «ον ννν νον 
 Ή Ή.ΨΕ χαὶ] καϊλέσ]αι ἐπὶ ξένια ἐς | [τὸ πρυτανεῖον εἰς] αἰὔριον᾽ 

--....«Ὁ ὁ.  .-- -- ὁ -- 

8 Νυτηιηο8 Βυΐὰ8 γορίβ8 οχϑίδγο (Π8πὶ οἰδὶ λΛυχχείου 80 δ᾽ αΓΡ, ααΐῃ ἰάθη 5. 

ἀυρίαχη ἤοη 681) ᾿ηοηὐἱϊΐ ΒΕ. ὝΕΟἷ, (δι. πυη. Μα8. Βειῖ. Μδοθαοηΐᾶ ῥΡ. 4. 9. 

δυσοθββίβ86 νἱάθίαγ Αρίάϊ, ααθη ΟἹ. 408,4 (898 ἃ. ΟὨΓγ.) τηογίαχῃ τοίοσί 

Ὠίοάον. ΧΥΙ, 4. 4 ΒΑΓΡΑΥ}18 ΠΙΥΓΙΟΓΠ. ΓΟΧ ρῥγοχίιηο ΡὮ Πρρὶ Ὀ6110 (858 ἃ. 

ΟΒγ.) οσοὶβὰ8ϑ ογδΐ (ϑοδδϑίος Ὠθιῃ. 11 Ρ. 19). ὅ ΟἹ. 106,4 (8665 ἃ. ΟὨ;.). 

6 Ιάθ δἰηθ ἀυβρίο φυὶ ροϑί ρδόθιῃ Ρῃϊ! οογδίθδϑιῃ μ᾽ θ ἰβοϊτη γορᾶνὶΐ ἃ θθλ.. 

ΧΙΧ, 86 οοπμμηπηθιηογαίαιη. Ῥγδοίθγθα οἷ. ἀθ 60 ϑδοδϑδοίογ θθιῃ. Πρ. 4937 

84ᾳ. 392. Ἴ ϑυρρ!ου!. Ἐγαίγ 8 ἃ σοί ρογί 46 Αἰ θη 88 τ 881 ΠΟΙΏΘη ΠΟΥΘΠλ 

[ἰογαγαμῃ ἰαΐθ86 ὁχ νΥ. 414 δρρϑγοϑί. 8 ἤυπο νογϑυτ ΓΘβί [ᾺΘΓΘ ΘΟΏΔΙτ8 

Β0Πὴ ΠΟ ἰβΟΓΔΏΒ ἤδοο 8818 ἰποοῦία 6886. 9 ΠΙΡΛΑΧΛΙΓ.. Ο ΚορθὨΪογ. 

παρὰ Χάρητος; Κυμῃ. 40 Νοιῆθῃ δοιηλίηϊβ ἃ Ομαγοίθ τηΐβδὶ ἢἷο [ὑθγί!. 
44 ἸΣΓΟΙΙ ΜΜΟΝ. 14 ϑυρρ!ονί. 48 [Λυππίε]ι-- -- ΚΟΘΏΪΘΓ. 864 ροίοϑί 
οἰΐαπι [Φ| ιλίππίω)ι 886. 14. ΒΌΡριονυ:. Νβ Ὠθαὰθ τηΐγυτ οϑί ἰγαίγὶ δ 

ἴῃ τπΐϊνογϑαπι σου δἰϊ8 οἱ χὰ ἰοραίαβ ἀθ ἰοθάθσθ Αἰμοηδ8 γϑηθγαί ἰαυάδ- 
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ἐπαινέσ]αι δὲ χαὶ Πεισιάναίχίτα χαὶ χαλέσαι ἐπὶ δεῖπνον εἰς τὸ 
πρυταν]εῖον εἰς αὔριον ........ ἈΞ .ᾳᾳὌἘΕ ἐν νόνον, τοὺς 
ἥϊοντας παρὰ τί... «τον νον νννννν εἰς τί] πίρμτ]ανεῖον [ε]ὶς 

85 αὔριον. ἐὰν δέϊϊτου ἐνδεὲς ἦν 15 τόδε τ]ὸ ψήφ)ισμ[α], τὴν [β]ου- 
λ[ὴν] κυ[ρ]ίαν εἶναι. 
[πρέσβες ἥιρηνται 116 Λυσιχράτης Οἰνίαῖῆος - Ἀντίμαχος [....... 

. Θρά σων [[ Ἐρ]χιεύς 1. . | 

[Ὄμνυμι νὴ τὸν Δία] καὶ “Ἥλιον χαὶ Ποσει[δ)ῶ καὶ ᾿Αϑηνᾶν χαὶ 
40] [Ἄρην, φίλος ἔσομαι) Κετριπόρι χαὶ τοῖς ἀδελφοῖς τοῖς Κ|ς- 

τριπόριος χαὶ σύμμαχος, χαὶ πολεμήσω μετὰ Κετριπόρ[ιος. τὸν 
πόλεμον τὶὸν πρὸς Φίλιππον ἀδόλως παντὶ σϑένείι χατὰ τὸ 
δυνατόν, χ]αὶ οὐ προχαταλύσομαι τὸν πόλεμον ἄν[ευ Κετριπόριος 

χ]αὶ τῶν ἀδελφῶν τὸν πρὸς Φίλιππον, χαὶ [[τἄλλα χωρία ἃ χα- 
45 τέχε[ι] Φίλιππος συνκαϊίτ]α[σϊτρέψομαι μ{ετὰ Κετριπόριος χ]αὶ τῶν 

ἀδελφῶν), καὶ Κρ[ηνίδία]ς 18. συνεί[ξ]αιυ [ρήσω μετὰ Κετριπίόρ)ιος 
χαϊὶ τῶν [ἀδελφῶν καὶ ἀποδώσω τὰ |.........Ὁ οὐ νὸν νοθῳ 

.«ὐλιοτι. δε. σωσιν.... [- ττ τ τππππ-ς--- 

(ἰοπθῖ ἀδθοθγηΐ, οἱ ϑρδ[1 Γδίϊοη δ 60]]. ν. 44. Βυρρ᾽θιηθηΐο δοουγαίθ δοηγο- 

ὨἶγΘ σογηϊΓ. 10 Ηδθο οἱ βϑαυθηίίδ γθϑίϊ αἱ Κύμη. 60]1. ἃ. 1. 6. 9467, 

83. 16 ϑαρρ!ονὶ Κυιῃ. 411 Ο΄. Αθβοῦ. ΠῚ, 4188, ΚΟΘΠΏΙΘΡ. 18 Ηοο 
ΒοΟΙΏΘη δου[ἰβϑίτηθ γοϑίϊ αϊ! ΚΟΘὮΏΪΟΡ. Ῥοβί αυθ Ρ. Βουοσᾶαῦῖ Ἀθνυδ ΔΓοἢόο-- 

Ιορίᾳυθ ΧΧΧΥ (418718) Ρ. 381 ἴῃ Θθοίγρο ϑ00 ομδγίδοθο ΚΡΙΝΙΔΑΣ δρποβοὶ 
ἰοϑίδίῃ8 οϑί. Εἰ. Ὀίοάον. ΧΥ͂Ι, 8 μετὰ δὲ τῦατα παρελθὼν ἐπὶ πόλιν Κρηνί- 
δας, ταύτην μὲν ἐπαυξῆσας οἰκητόρων πλήϑει μετωνόμασε Φιλίππους, ἀφ᾽ ἑαυ- 
τοῦ προςαγορεύσας. 

. 90 Ταῦυ]ᾶ ΙΔΡΙΏΟΓΙΒ ΡΘΗ 6] 1οἱ οὐ ΔηΔΟΙΎ ΡΟ ΓΟρΓδοδθηίδηϊθ 

Μίπουνδιη ἃ 5150 Ὑ8 βϑίδηΐθιη, αυδθ ἀθχύγδιη ρογγιρὶῦ τη} 16 Ὑἱ 1[θιὴ 

βίδηϊ!, ουὖἱ δαβογρίυμη οϑὺ Παρϑένος. Βα. ΚοΟΘΆΪΟΓ Ηδγιηδθ ΥἹ] 
Ρ. θά. ΟΑ(1. Αἰ. 11 66. 

[ἘπΊ Ἐλπίνο (ἄρ]χοντος]! 
ΝΝ] εοὺ πο λει [τ ὦ νυ] 

{{{ἰϑτᾶθ Ιοηΐοδθ νοὶ ρᾶγθ8 θχδγαίδθ στοιχηδόν, ὈΓΔΟΙΘΓ νΘΓΘῸΒ αυδείθοῦ 

ῬΥΐοΟΒ, δχ αυϊθαϑ 1 ἰῃ τηδυρίηθ ϑΌρουίουΘ βου ρίυβϑ θϑί, 8. 4 τηϑίογθβ Γγθ]}- 

αυΐϊβ {Π||0τὰ8 Βα θηΐ. 4 ΛΙ. Αῃπῃὺβ οβί ΟἹ. 106, 4 (8565 ἃ. 6) 4.6. 
441 68}, 84, ΟΑἰνίαίθηλ Ὀ6]10 Ββοοίδ!ὶ ἱπ ἢὰθ σῃϑηβῖ886 ἢἰς {ἰ{}}8 ἀοοσοί. 



1600 ῬΑΥΒ ΓΙΟΥ͂. [90-- 

ἰΔηϊμοσϑένους τοῦ Θεοξίέν ου] 
[Δ οἰσχ)ουρίδου τοῦ Ἀμει(ψ)ο υ] 3 

5{᾿ Επὶ] τῆς [Ἀντιμίχ)δος ἐνάτης πρυτανείας, ἧι Λυσίας Λυσ. 
ἐν{ εν ορεὺϊς} Σ ἐγρίαμημάτευεν, τῶν προέδρων ἐπεψήφίιζε Ἄρι- 
στο γε]ίτωίν Φ] γ}»{εὐ]ξ. 
[Ἔδοϊξεν [τῆι] βουλῆι καὶ τῶι δήμωι" Πολύευχτοίς" εἶπεν " περὶ 
ὧν | οἱ π]ρέϊσβες] τῶν Νεοπολιτῶν λέϊγιουσι Δ(ηϊμομίϑ)ένης δ καὶ 

10 Διοσχ[ουρίδης, ἐϊψηίφ]ίσίϑα)ι 1 τῆι β]ουλῆ[ι,, τὸς μὲν προ(έδρος οἵ 
ἂν τυγχάνωσι πὶρο[ζεδ)ρεύοντεὶς [εὶς τὴν πραΐτηνν ἐχχίλησίαν προς- 
αγα γεῖν αὐτοὺς] πρὸς [τ|ὸν δί]μίονν καὶ χρηματίσίαι περὶ ὧν 

ἀπαγγέλλουσι, γνώμην δὲ [ξ}υ{μβ]άλλ{ε ο,ϑ)α{18 τῆς βουλῆς [εἰς 
τὸν δῆμον, ὅτιι δοχεῖ τῆι β)ουλ( 3, ἐπειδ]ὴ ὁ δμμ(ς] ἐψηίφισ -- 

1ὅ -- ππτππτππ-- ]}. ...0ὐὐνοννου ὡνξ. -ς. «πολ... συμμίαχ-----ς 
---τ-τ-τς- 1 «νον κόνει ἀπαγωγὴν ἐάν τις ἀφάχ --- - --τ-α- 
-ππαπἰ|νννννννννενον ἐξ ᾿ΑἰϑηΜα]ίων ( αὐ πα](ντίων 10 αἴτινες - - - 
ΝΞ ΞΞΕΕΕΣ ς- πτττττ|ν εν ν νον νον ον τὸν τοῦτον ------ 

40-[ --τ-τ-πο- --τ- τ- τ τ ῖς 

8 ΑΜΕΙ". ὁ Εἴ, 89, 4. Ῥοιιλοίϊοσυπῃ ἰησογίαπι 681, οὔτι Ο δὺυΐ ὁ δυὶΐ 

ὃ 6856 ροβ8ἰ[. Ευδίγαιἰδἀ 8 (84 {{{||1πὶ 89) Πιϑεὸς ἰῃ Ἰδρὶ46 ϑρηοβοθγο δι 
Υἶϑυ5 6ϑ8ῖ. ὅ ϑρμοιίία8, ἀΘ αὰο οἷ. βοδρίορς Ὠθη. Π ρ. 309. ΠῚ ρ. 4131 

8644. 6 ΔΙΙ.. ΣΟ 1 (Ή.ἸΣΟΛΙ 8 ΖΣΟΑ. 9 ΘΥ̓ΛΙΙ!. 40 ΞΛΟΙ͂Ι 

Ν.ΙΟΝλΛ. ΠΊΩΝ. 

91 Ταθυ]ὰ πιϑγιηογὶβ ΡΘηίθ] οἱ οατπὰ ΔΉΔσΊΥΡμο, Αἰμθπΐβ. Εά. 
ῬΡοοοοκο ἴη8ογ. Ρ. ὅδ η. 683 (ΒοΘΟΚΗ (ἃ. 1. α. 941). [ρί46 σαὶ 

ΡῬοΡ 550 ρυϊααΐαγΓ ἄθηυο ἰηνθηίο θα. Κυπιδημαῖβ []αλιγγενεσία 
10 Φεβρ. 1867. Κορ] ἃ. 1. Αὐἱ. 1 09. Ε΄. ᾳφυδθ ἀθ {᾿ΐα]ο 
αἀϊϑρυίανιί Η. βϑδῦρρθ, Βούϊοηίθ ἀδγ Κρ]. (δβ6]]5ομλ  αἀον Ὗ 18-- 
βθηϑοιδίίθη ἰῃ Οαὐϊιησοη 1867 Ρν. δ] 5644. 

Προξενίύυς:. καὶ εὐεργεσία) 
Φιλίσ[])ωι Λύχου αὐτῶι 
χαὶ ἐϊκχ]γίόϊνοις ΣΙ[αν)]αίω[ι"}} 

[ἱυίογαθ Ιοῃίοθθ νοϊβᾶγοβ ἀϊϑροβίίδο στοιχηδὸν ῥγϑΘίου ν. 4---ὃ Τηϑ᾽ ΟΓΙ ΒΒ 
᾿{{{ τὶ ὀχδγδῖοι. 4 ϑυρρίονὶ. ΣΦ. "ΔΩ. Κοθ]οῦ, χυδθ νυἱχσ ροβϑυηϊ 8108 

οἰπηϊοὶ γοϊχυΐδθ 6880θ.Ὀ ἔχ νυ. 848 5864. 58η6 ἰη(6 ]οσίμηυ8 Βομγϊηθη ἴα ἰῃ 

ΠΟΙ ]οϑροηΐο ἀοιηϊοϊ πη δαρυΐβ8θ.ὙΨ 50 ἰηἀ6 ποαυδαυϑιη 86ααϊίζαΓ, δὕυτα 
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ὅ[ ΕἸἰκὶ [Καλ]ψιστράτου ἄρχοντος 2 ἐπὶ τῆς Ἀ[κ]α[μαν]τἤδο]ς ἐϊνάτης 
πρυτανείας, ἧι Παίν]διος Σωχλίέ)ους ἐξξ Οἴου ἐγραμμάτευε|ν], τῶν 
προέδίρων [ἐπεψήφιζε. .........[.] Κονθϑυλῆϑ|εϊνν " ἔϊδοξεν τῶι 

10 δήμωι" ....- Ἰ᾿λίδης εἴπείν]" ἐπίειδὴ Φιλίσκος ἀνὴρ ἀγα)θὸς 
ἐγένετο [περὶ τὸν δῆμον τὸν ᾿Αϑην]αίων μηνύσας τὸν τῶν Βυ- 
ζαντίων στόλ] ονδ, ἐϊψηφίσϑαι τῶι δήμωι, πρόξενον εἶν]αι χ[αὶ] 
εὐεργέτην τοῦ ᾿Αϑηναίων δήμου] [ καὶ αὐτὸν καὶ [ἐχγόνους. χαὶ 

18 ἀναγράψα!!}] τόδε τὸ ψήφίσμα τὸν γραμματέα τῆς β]ουλῇς ἐν 
στήληι λΧιϑίνηι χαὶ χαταϑεῖναι ἐν τῆι ἀχροπίόλει δέχα ἡμερῶν, 
εἰς} δὲ τὴν ἀναγραφὴν [δοῦναι τὸν ταμίαν τῇ οὔ δήμου ΔΔ 

20 δραχίμὰς ἐχ τῶν κατὰ ψηφίσ]ματα ἀναλισχίομίένων. ἐπαινέσαι 
δὲ Φι]λίσχον χαὶ χαλέσαίι ἐπὶ ξένια εἰς τὸ π]]ροτανεῖοίν] εἰς 

᾿ αὔξρ]ον. ἐπιμελεῖσϑαι] [ δὲ Φιλίσκου τὸν λ{μενόφρουρον ὁ τὸν 
25 Α])ϑηναίων ἐν ᾿ Ἑλλησπόντωι χαὶ τοὺς ἄρχ]ιοντας τοὺς ἐν ᾿Ἐλ- 

λησπίόντωι, ᾿Αϑήνησι ὃ]|Σ τὴν βουλὴν τὴν ἀεὶ βοίυλεύουσαν χαὶ] 
τοὺς στρατηγούς, ὕπως (ἄϊνδ μὲ ἀδιχῆται!. 

οὔ σίηθ Ηθ]]οϑροηϊίατα ἔαΐ886. Ῥοσοοκὶὰβ ΞΉΣΤΙΟ, Κυτηδηυά β Σηστ]οις [6-- 

δογαῖί. 4 ΟἹ. 106, 4 (8δ56[4 ἃ. ΟἢΓ7.). . 8 ϑυρρ)ονίί ϑαῦρρθ. Αἀὰ θ6]]ὺὰ 

Β061816 ὮδΘΟ ΟΡ ΠΘΙΓΘ Δρρδγθί. 4 Βυρρίονὶ ϑᾶῦρρο. Εαί. 71, 16 544. 

ὅ Λ. 

92. Τὰρυϊὰ τδγπλουῖ5 Ρϑηΐθ] οὶ ἱηγθηίΐὰ ΑἰΒμθμΪβ ἴῃ ἃΓΟ6Θ. 
Ἐαὰ. ῬΡῬιαΚῖ5 ΕΡΆ. 3896 (ΚΙγοβοΙ ΡΒ11Ο]. ΧΥ͂ Ρ. 609). Ἐχ γ61- 

56 η1 Δροῦγᾶρῃο Κιγομμοί Ἠθγπδθ 1 ρΡ. 17, ὁχ δὺο ΚοΘΪΟΣ (. 1. 

Αἰ. Π 78. 

[Ἔδοξεν τῆι βουλῆι ᾿Ερεϊχϑηΐς ἐϊπρ)οτάνευεν, . .[... «ὁ. νον 
εὐ. «εὑς ἐγραμμάτευεν, Σιμι[[. . «Ὁ. «νον νος ον νον νε]ὺς ἐπεστάτε, 

ὅ Εδριππίδη[ς εἶπεν " εἶναι πρόςοδ]ον 1 Εὐχλεῖ 2 ἀνδραγαϑίας [|{ἔνεχα 

[μ|ογὰ6 Ιοῃΐοδθ Ὑοΐρδγθ8 στοιχηδὸν αἰΒροδίίΔ6. ῬΓΐαΒ ἀθογοίαση (Υ. 4--- 0) 

ὈΓΟΥΪ ροϑὲ Επο)] 8 δηηῦυτῃ (οἷ. ν. 6. 16), δΙίθγυτῃ (Υ. 41 ---958) οἶγοᾶ τηθαάϊ πὶ 

ΒΒΘΟΌΪΙΩ αυδείαμῃη ἰδοία!πη οΘ8.. [ποϊϑυτῃ υἱΓυσηαθθ βίη ργίναϊο ΡὨ]]00]}5 

ΘοΟηδἰο; 8 ἰῃ ἤθυΐΓο ρ]Θἰβοῖϊίο βοῦῖθα ρυθ]οα8β ᾿δρ ἀϊ 866 ἰηΒΟ ΓΙ ὈΘ ΓΘ 

δαΐ αιδοϑίοῦ ρθουσηΐδια ἰῇ Θπὶ υϑῦπὶ ΘΓΟΘΘΓΘ ἰυροίαν. Ηδτίο] δία ἀΐθη ὕδροΓ 

αἰ(. ϑίβαϊβγ. Ὁ. 448. 154. 4 Ηΐηο δρρᾶγοί Βυοϊθ ρϑγοραγίμαμη [α 889. 

ΚΙΓΟΒΒΟΗ͂, ΒΟΙΏΔΏΟΡΌΙΠΙ ἀθηλυϊη ἰθΡΟΓΘ Ὀγϑθοοηΐβ ϑθηδίαβ ρορυϊίαυθ τ η08 

ΟΧ ΥἹ]Ϊ τηΐηϊβίογιο τηδρίβίγαϊ8 ἰδοία8 οϑί αἀὰὸ ΠΟἰ 88 οἶνθ8 ησο ΔΉ ΌΓ 

(α. 1. Αἰδ. Π1 40. 648. 4019 84].). 4 ΟἹ. 9ὅ, 8 (8998 ἃ. Ο6Ἐγ.) Επυοίθιῃ 
διεέθηῦθτβοΣ, ΚΒ. ]1ο,θ. 41 



162 ῬΑΥΒ ΓΙΟΥ͂. [92--- 

χαὶ προϑυμίας], ἐπειδὴ ἀνὴρ ἀγαϑὸς ἐγένετο περὶ τὸν δῆμον 

τὸν ᾿Αϑηναίων καὶ τὴγ χάϑίοδον τοῦ δήμου τοῦ ᾿Αϑην)αίων καὶ 

τὴν ἐλευϑερίίαν. χηρυκεύειν δ᾽ αὐτὸν τῆι βολῆι χαὶ τῶι δή- 

10 μαι | τῶι ᾿Αϑηναίων 8 τὴν δὲ μισϑοφορίαν εἶναι αὐτᾶι------- - 

[Ἔδοξεν τῆι βουλῆι καὶ] τῶι δήμωι: Λεωντὶς ἐπρυ τάνευεν, ... 

νος, Οἰναῖος 4 ἐγραμμάτευεν, Εὐφί. « -« «60οὐ τον “60. ἔϊπεστά- 
τει᾿ Μελάνωπος ὃ εἴπ[εν - ἐψηφίσϑαι τῆι βουῆι,, ἐπειδίὴ] ἀνὴρ 

15 ἀ[γιαϑὸς [||Π|γεγένηται ὃ πατὴρ ὃ Φ)ιλοχλέους περὶ τίὸν δῆμο[ν 
τὸν ᾿Αϑηναίων χαὶ τῇὴγ κάϑοδον τοῦ δήμου, ἐψηφ[σϑαι τῆι βου- 
λῆι, τοὺς προέδρους οἱ ἂν τυγχάνωσι προεδρεύοντες] εἰς τὴν 
πρώτην ἐχχλησίαϊν χρηματίσαι περὶ Φ)λοχλέους τοῦ Εὐχλέους, 

20καὶ ἐὰν μὲν χρήσιμοὶς καὶ κόσμιος δοχεῖ εἴνα[ι οἷςπερ ὑπηρέ- 
τήῆχε] πρυτάνεσι τοῖς ἀεὶ πρυτ[ανεύσασι, γνώμην ξυμβάλλεσθαι 
τῆς βολῇς ε[ἰς τὸν δῆμον, ὅτι δοχεῖ] τῆι βολῆι, εἶναι τὴγ κηΐρυ- 

25 κείαν Φιλοχλεῖ δ καϑάπερ τῶι πατρὶ αὐτοῦ 1, ὄντι ἀνδρὶ ἀγαϑῶι 
περὶ τὸν δῆμον τὸν ᾿Αϑηναί[υἱν]. 

ἴδ ἰῇ ΤΌ ΠΘΙΓΘ ἰαΐ886 ΚιροΒ ΠΟΙ 8 ἀθιηοηδίγαυ οχ ἀηάοο. 1, 413. 4418. 441ὅ. 

8 θυυ τπϑρη8 ἀ6 ΓΘΡΌΒ]Ϊοἃ τηθγίία ρορυ] 8 06 ἀθογθίο γθι πο γον, 1ῸΓΘ 

Κιγομμοίδιβ Εὐο]} δὰ νἱίδο ἰϑιηρυβ (διὰ βίου) Ῥγθοοηΐβ οἰδποίατα ἀδίαπι 6856 
σοηΐθοϊί. Αἴ ν. 40 Ποο βογίρίυμι ἔαϊ886 ΠΟ ρα ίδνουίτη ; δῖ5 οογίθ ἤθη μι- 

σϑοφορίαν 804 ὑπηρεσίαν αυΐ 5ἰγη}16 ααϊὰ Θχρθοίαγθιηυϑ. 4 Ραίγὶ8. Ὠοιηθη 
ΟΥ̓ ἰΒΒΌΤΩ μἷ886 Δρρδοί. Ουοά αἱ ἰηϊξίο 5860 }0}} χυαδῆῦίΐ ἔγθαῦθηβ, ἰΐα πιϑάϊΐο 

ΓΑΒ Θϑί, αἱ ΠΟῸη ἰηίυγία Ἡδγίο! 5 Ὁ. 14 8ἰθί 586 νἰἀθαίαγ, Ὠἰο ὀχθι- 

ΡΙΌ ῥγίουὶβ ἀθογοῖΐ οοηίγα 8086 δοίδί 8 τῇ γθπλ βΘου 1 6886 σαὶ Ὦδθ6 Ϊ8- 

Ρἰάϊ ἱποίάθηάδα οὐυγανὶί. Ιάθϑι ἰογίαϑ86 οο]δίο {{{0}10 49 46 διοβοηί.β Ὠοιηΐῃθ 

ΟἸΏἾ8580 8ἰδίαογο ᾿ἰσΘὈΪ. δ 1[δομοίίβ [0 Αθχοῃθηβίβ, ααὶ ΟἹ. 104, 4 (871 ἃ. 

ΟὨγ.) [,δοϑάδοιηοηδ ἀθ ρ806 Ἰοβδίυβ ργοίθοίῃβ οϑί (Χϑη. Η6]]. ΥἹ, 8, 3). Ρο- 

βίθα υπ8 οὕτὴ Απάγοϊϊοηρ οἱ ΟἸδυοοία δὰ Μδυββο!]α ᾿ορδίαβ πλΐ8805 (Ὠ ΘΠη. 

ΧΧΙΨΥ, 13 344ᾳ.). ΚΙΡΟΒΒΟΒΙ͂, 6 Εἰίδπὶ ροβίθα ἰῇ ϑδάθιῃι (δγ }]ὰ ἤΟΟ πλχη 08 

ΡῬΟΥΓΙΩΔΗ 8886 νἱἀοίαγ. Οοτίο α. 1. Αἰ. Π| 8399 Εὐ0]05 ΡΒΙ]ΟΟΙ 8. ἔ. ΤῊ θθη- 

88 (οἰν ἰαΐθτῃ ἱρὰ πδηοίί δγδηΐ ΕῸΟ] 18 ροβίοτί) χῆρυξ βουλῆς καὶ δήμου 68, 
4αθιη ῬΒΙΙΟΟΙ 8 χαθια ἰο ΒΘθομμ8 ΡΓΟΠΘροίθιῃ 6586 ργοῦϑ 6 θϑί. Κίγοι- 

ΒΟΙ͂. 71. ὁ. δὰ νἱίδο ἰθτηρυ8 (οἷ. ποί. 8). ΚΙΓΟΒΒΟΙ͂. 

98 [,αρὶ5 ἱπνυθηίαβ Ῥγορο Ρδγίμθμομπα, γα π8]δίαᾳ5 ΟΧοπαΠι. 
Βα. (Ἰμβδῃαΐοῦ Μάᾶση. Οχ. 11 94. (Βοϑοκῃ ἃ. 1. α. 87. ΚΟΘΆΏΪΟΡ 

α. 1. Α(ἰ. ἢ] 86). 

Ὰ 
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[-- --Ὁ- ἐπαινέσαι Στίρ]άίτωννα, (ἐπ᾿ ει]δ)ὴ 1 ἐπεμελ[ήϑη), 
ὅπως ὡς |[χ]άλλιστα πορευϑήσονται οἱ πρέσβεις ὡς βασιλέα 2, 

ὅ οὺς ὁ δῆμος ἔπεμψιεν. καὶ ἀποχρίνασϑαι τῶι ἥχοντι παρὰ τῦ 
Σιδωνίων βασιλέως δ, ὅτι χαὶ [ ἐς τὸν λοιπὸν χρόνον ὧν ἀνὴρ 
ἀγαϑιὸς περὶ τὸν δῆμον τὸν ᾿Αϑηναίων οὐκ ἔστι ὅτι ἀτυχήσει 

10 παρὰ ᾿Αϑηναίωϊν ὧν ἂν δέηται. εἶναι δὲ καὶ πρόξενον τοῦ δή- 
μου τοῦ ᾿Αϑηναίων Στράτωνα τὸν Σιδῶνος βασιλέα καὶ αὐτὸν | 
χαὶ ἐχγόνος. τὸ δὲ ψήφισμα τόδε ἀναγραψάτω ὃ γραμματεὺς τῆς 

1 βολῆς | ἐστήληι λιϑίνηι δέχα ἡμερῶν χαὶ [[χαταϑέτω ἐν ἀκχροπό- 
λει. ἐς δὲ τὴν ἀϊναγραφὴν τῆς στήλης δοῦναι τοὺς | ταμίας ὁ 
τῶι γραμματεῖ τῆς βολῆς ΔΙΔΔ δραχμὰς ἐκ τῶν δέκα ταλάν- 

20 των ὅ. πἰοιησάσϑω δὲ καὶ σύμβολα 5 ἣ βολὴ πρὸς τὸν βασιλέα 
τὸν Σιδωνίων, ὅπως ἂν ὃ δῆμος ὁ ᾿Αϑηναίων εἰδῆι ἐάν τι 
πέμπηι ὃ Σιδωνίων βασιλεὺς δεόμενος τῆς πόλεως, καὶ ὃ βασι- 

διλεὺς ὃ Σ|ιδωνίων εἰδῇν ὅταμ πέμπηι τινὰ ἀἰς αὐτὸν ὃ δῆμος ὃ 
᾿Αϑηναίων. κχαλέσα!ν δὲ καὶ ἐπὶ ξένια τὸν ἥχοντα παρὰ | τὸ Σι- 
δωνίων βασιλέως ἐς τὸ πρυταϊνεῖον ἐς αὔριον. 

80 Μενέξενος 1 εἶπεν τὰ μὲν ἄλλα καϑάϊπερ Κηφισόδοτος 8" ὁπό- 
σοι δ᾽ ἂν Σιδωνίων, οἰχῦντες ἐς Σιδῶνι χαὶ πολιτευόμενοι, 
ἐπιδημῶσιν κατ᾽ ἐμπορίαν ᾿Αϑήνησι, μὴ ἐξεῖναι 9 αὐτὸς μετίοί- 

8δ χίον πράττεσϑαι μηδὲ χορηγὸν [μηδένα χαταστῆσαι, μηδ᾽ εἰς- 
φορὰν [ μηδεμίαν ἐπιγράφεν. 

Τα] 5 Θχδγαία8 στοιχηδὸν ΠἰΠ ΘγαίΓα ΙΟἢἾσο8 γο]ρατί. 4 ΑΘΙΙΝΑΙΠΙ.. 
ΛΗ. Ετηθηάδγο οοηδίαϑ ϑατη, δίᾳυρ οἰδὶ ἰηοοσίαβ ἤδθὺ 6886 6. Π00 [υρὶΐ, 

ἰά ἰδιηθη τηϑηϊθϑίαμη οϑὲ ἤθααθ Ἰϑοίἰοηθίῃ τῆ] ᾿Αϑίηνᾶι" (ἡ) βοϊλὴ [δγγὶ ρο886 
ὨΘ4ὰΘ οἸημηΐηο ἐπεμελήϑη δὰ αποιηαιδη) 8] τα αυδπὶ δὰ ϑίγαίοηθη δἰ ἀοηΐο- 
ΓΙ. ΓΟβΘΙῺ ΒρΘΟΐδγο. 4 ῬΟΓΒΘΓῸΠ.. 8 ϑίγαϊο ϑἰἀοηΐϊογαπι ΓῸΧ ΘΟΙΏΙ6- 

Ιογϑία8 ἃ ΤὭὨΘΟΡΟΙΡΟ οἱ Αηδχίιηθηθ δρυὰ Αἰίβθη. ΧΙ ρ. ὅ844Α. Οθὕο 6χ 

Ιοῦο δρρᾶγοῖ ϑυτὴ Νίοοο 8 αγρτεῖϊ οὐ ΡΒΠΙρρὶ Μδοθάοηϊβ δοαυϑ]θιῃ ἴαϊββο, αἱ 

Ρϑυο δηΐθ πιϑαΐυη βδθουϊ τ ἃ. (ἢ. ἢ. χυδτίυμη 866 ρῥ]ΘὈἰδοϊία ἰδοία νοὶ 

ϑ' τη 5ἱϊῖ, Βοϑοκῇ. 4 Ουδοβίογοβ Μίηργνδο Ροϊδαϊ8. ὅ Οἵ 683, ὁ Τοϑ- 

86Γ8ἃ8 ΒοΟΒρί(81.08. Β. θ Ποὺ τῇογο οἵ. Μοιηζηβθη Ἀδπῃ. ἘΟΓΒοΒαηρθη 1 ἢ. 
888 864. 7 Αἱ. 796, 8 (ογδιηθηβὶβ,᾿ Βοσλο ΒΌΓΩΤΩΔ6 ϑυοίογ ἐδ 8. 1110 
(ΘΙΏΡΟΥΘ ἰῃ ΤΟΡΟΒ σα, αὐ ἰορθιῃ [Θρί 8 ἴῃ ἰυάϊοὶο ἀσίθηαϊ!ς (Ὠθ. ΧΧ, 

446). Ε΄. ἀθ6 60 ϑομδοίος Ὠθιῃ. Π|, 4 ρ. 155 864. 9 δι! συυη!}" Ῥ6Γ6- 

ατπὶ φαΐ ἀοχηϊοϊ πὰ Αἰ μΘηἶβ Βαρθηΐ (μέτοιχοι) 8 οἷβ αὰὶ δὰ ἰϑιηρυϑ ἰδὶ 
ΘΟΙΠΟΓΔηΐΌΓ (ξένοι ἐπιδημοῦντες). Αἱ ΒοΟ οὐτὰ ἴῃ πη ΟΥΒα πη ΠΟῺ ᾿ἰσθγοί 

Ἡἶδὶ ΡῈ σογίαμῃη χυθηάδηλ ἀἰθγΌ ἢ) στη θγΌτη, ροϑὲ 4ύθτ ααΐ ηδηθ δηΐ Αἰδ6- 

Ὠΐδ8 ἰηαυθ ἐπὶ ΠΡ δηΐυν, δἰἀοη 8 ἢος ρ] οἰ βοῖίο ἰά ρῥγινι σίθηι ἀδίαμη νἱ ἄθ- 

ἴγ, υἱ οἰἰδηηδϑὶ διηρ 8 Αἰ ΘηΪ8 ΥΘΓΒΔΓΘΗΪΌΣΓ, ἰδθη ΠΟῺ ἰπαυ ποῦ πὰ- 
ΤΆΘΙΟ Θ886ηΐ, ᾿ 

44" 



104 ῬΑΥΒ ῬΓΙΟΡ. [9.--- 

94 Ἐταριηθηία ἀυο ΠΔΡΤΉΟΥ8 Ῥοηΐο οὶ, ΑἸΒΘΗΪ5 ἴῃ ἄΓΟΘ. 

ἙἘα. Κορθϊον (. 1. Αἰι. ΠῚ 90. 

--π-π-τπτ-- τὸς στρατηγὸς | καὶ τὸς ἱππδρχίοὶς καὶ τὰς ταξιάρ- 

χοίος χα]! τοὺς] φυλαΐρίχος, ὅπως [ἂν ὀμόσωσι ἱ Ι ὡς , τάχ)ισϊτα 
ὅ οἱ Λοχροὶ χαὶ ὦσιν ἐν τῆι συμμαϊχίαι χατὰ τοὺς ὄρχος καὶ 
τὰς συν)ϑήχ)ας. εἰς δὲ τὴν ἀναγραφὴν τῶν συ[ζνϑηϊχῶν δ)οῦναι 
τὸν ταμίαν τοῦ δήμο τῶι γρ[αμματῇῆι 2 τῆς βουλ]ῆς ΔΔ ' δραχ- 

10 μὰς ὅϊπως [ ἂν σταϑῆι3 ἢ στήλ[η] ὡς τάχιστα, ἐν εἰΐ αἱ [[συν- 
ϑῆχαι ἔνεισιν τοῖς Λοχροῖς ... [....1. δὲ τοὺς [π]ρέσβεις αὐ- 
τίχα [μάλα -----τ- τ τττ-- 

{πότὰθ Ιοηΐοδθ νοϊβογθβ στοιχηδὸν ἀἰδροβίίαθ6. ΑἸΡΠΔ το 18 Ἰοοΐ8 Λ οϑῖ. 
ἘΡΓΟΡΙΘΡ βοῦίρίυταθ ται οηθ85 866 δὰ ἰηἰΐα Ὀ6}}} ῬΗοΟΘηβὶ8 (Ο]. 406, 4) ἢ6- 

ΟΟοββδυϊο γοίογθη δ βϑυηΐ, 400 ἰθωροῦθ Αἰθηΐθ 808 οὔτ ἰοΟΟΓΘηβί 08 ἀ6 80- 

οἰοίδίθ ϑρίβ86 τηΐϊγυτη 88η6 νἱαογὶ ροίοϑι. ΚΟΘΉΪΟΡ. 4 ϑυρρ!ονυὶ. Ἑοηνθηΐββθ 

νἰἀθίγ αὖ ῥεϊηα Αἰ ΘηΐΘη808 ἰυγαγθηΐ, ἀθίηαθ 1 ΟΟΓΘΏΒΘΒ. 4 Οἱ. 148, 

Ηογδο ΧΥ]] ῥ. 8717 54. 8 Υ. 8---Ὁ Βυρρι!ονίὶ ΚΟ ΒΟ ἀρυὰ ΚοΘΒΙΘΥΌΙΩ. 

θῦ [,ρ᾽5 ἱηνθηΐία8 ΤῊΘΟΙ8 ἴῃ Βογίο Ῥγοὸρθ Βρροαγοτηστῃ οἵ 
ἰγδηβ] δίῃ ἰῃ τηυϑθῦῃ ΤΒοθδηυ. Εἀά. Κυμπιηδηυά δ ̓Αϑηναίου ΠΙ 
Ρ. 679 οΧχ θοΐγρο ομδγίδοθο. Ἀ. Μοίβίογ, ΒΘΖΖΘΏΘΟΓΘΟΓΒ ΒΘΙΓ. 

2. Κυηάθ ἀογὺ ἱπάοᾳ. ὅργ. Υ͂ ρ. 198 ἢ. 88. Εασἷ. χυδὸ ἀ6 {ἰἰὰ]ο 
αἰβρυίανογαηί ὟΥ. [γίοϊ ἃ ἊὯἋ6 αἱδὶθοῦῖὶ Βοθοίζοδθ τηυίδί 1} 0.8 
Βοημδο 88]. Ρ. 7 οἱ Ε, ΒΙ48585 Νυ5. ΒΒ. ΧΧΧΥ͂Ϊ ρ. 608 η. ὅ. 

[Τοιϊ! χρείματα συνεβάλονθο ἐν τὸν πόλεμον τὸν] 
ἐποί[λέμιον] Βοιωτοὶ πεί[δὰ Ἀμφιχτιόνων3 | π]οττὼς 
ἀσεβίοντας τὸ ἑἱαρὸ[ν τῶ Ἀπόλλωνος τῶ | Π]ουϑίω. 

ὅ Ἀριστίωνος ἄρχοντος ᾿Αλυζῆοι------ ] πρισγέες" Χά- 
ροψ Δάδωνος : ̓Αριστο------τ- τ τ τ τς 

1,δἰθγοῦ 8 ρϑουπῃίδγασαη ΤὨΘΌΒΩΪ8 ΠΌΓΩΘΡΔΙΔΡΌΙΩ ἃ Βο0ο 8 δα 6] 01 ΘΟὨηΐΓα 

ῬΠΟΟΘΘΏΒ68 ζΘΥΘηἀΌΙΩ ΡΟΘΓ ἴγ08 8008 ϑιοδοηίαμα Βοροί(ἰοογιη Αὐἰϑίϊοηΐβ, Νὶ- 

σοἷαὶ, Αρβϑϑίηϊοί. Ουἱ ψαϊθυβηδηη ὃχ ἀθοθῖῃ 8ηη}8 (8δὅ---846 ἃ. ΟὨΓ.) 6] 

1118 ἰὼ τηδαίδίγαία ἰαθτγίην, ἱρηογαίῦ. Αἱ βυηΐί 4086 βυδάοδηίΐ υἱ δὰ ἰηΐ- 

απ ροί 8 θδιῃ δἀ οχίγοιηδ Ὁ6]}1 ἰϑιροια {ἰπὰ} πὶ Γοίογθαυβ. 4 ϑυρρ!ο- 

νἱὶ Μ. Τύδε Κ. 4 ϑαρρίονί. πείδὰ τῶν συμμάχων] Μ. 8 πρισγέες Κ. 
ϑ0α ε Ὠἰο ὁχ δηξίᾳυΐογθ τογΘ βἰβηϊῆοαγο νοοδίθῃ ργοἀᾳοίδιη ϑδηάθιῃ ααδ6 

συμ ἴῃ 8118 ἐἰΐ}}8 (ἢ 8] ο  Θἢ8 ἴῃ ΒΟ ἰρ80 εἰ βογίδἰυγ γϑοίθ του Μ. 
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᾿Αναχτορίξες ὁ τριάχοντα μνᾶς : πρι[ζσγέες" ὁ δεῖνα] [ Φόρμω, 
ἔΑρχος : Τερξος ὅ. 

10 Βυζάντιοιθ : χρουσίω Λαμψαχανῶ στίατεῖρας] [| ὀγδοέχοντα πέτ- 
ταρας ; ἀργουρίω ᾿Αττικῶ δραϊχμὰς δεχαέξ. σύνεδροι Βυζαν-- 
τίων [εἴνιξαν]8 [ τὸ χρυσίον Κερχῖνος Εἰἱροτίμω, ᾿᾽ΑΥ------- | 
[Δ]Ιηλοπτίχω 3, Διωνύσιος Εἱραίωνος. 

15᾽ Αϑανόδωρος ξ Διωνυσίω ;: Τενέϊδιος] 10 [ πρόξενος : Βοιωτῶν χει- 

(λίας 11 δραχμάς] 12, 
Νιχολάω ἄρχοντος: ᾿Αλυζῆοι-----τς- 1 ἄλλας τριάκοντα 
υνᾶς ἑ(π) τὰ δραχμάς] 13: | πρισγεῖες ᾿Αλυζαίων θεο--- --- [[Α}λε- 
ξάνδρου, Δίων Πολυχ ----- 

20[Α]γεισινίκω ἄρχοντος Βυσζάντιοι 14 [συνεβάϊλζονϑο ἄλλως 
πενταχατίως στατεῖραϊς χρυσίως Λαμψαχανὼς ἐν τὸν πόλεμον 
τὸν ὑϊπὲρ τῶ] [ ἑἱαρῶ τῶ ἐμ Βελφοῖς ἐπολέμιον Βοιωτοί.]  σύ-- 

25 νεδροι εἴνιξαν 15 Σῶσις Καρατίχω, {{{Π]αρμενίσχος Πυράμου. 

4. Ε΄. ποί. 8. ὅ [ὉΓ6 δίο χυοααθ Τειρεῖος Ἰορθηάυτϊῃ ἰυάΐοδί Μ., 4υδθ 
οϑί Βοθοίίοα ἰογπηϑ δοουγαίθ γοθροῃμάθῃβ θρίοο Τηρῆος, Αἰϊἱΐοο Τηρέως. 
6 ἀοηῆτντοδσγὶ εἰαϊὶ ἰοβιϊποηΐο φυοὰ Ὥθω. ΙΧ, 84 αἷοαί ἀθ ΒγΖδηίίογιιπη οἵ 

ΤὨΘΡΘηοΓαΩ. οθάθγο 800 ἰθγ6 τηοησἱϊί Μ. Αἱ τηΐηὰ8 τϑοΐίθ θϑιὴ ϑβοοἰθίδίθῃ 

ἃ) Ἐρδιηϊηοηδθ ἰθιρογθ γορϑίϊζ. ὅ8η6 ἰβ 8ΏΠΟ 864 ἃ. (δγ. οὔυμὴ Ο8880 

Βυζϑῃϊυμι υὑβα406 ονθοίᾳβ ο8. ([Βοογ. Υ, δδ), 804 υἱ ἢἀθ5 παρϑηᾶδ 80 Ὁ]0-- 

ἄοτο ΧΥ͂, 79 Ὠϑυγδηϊ 6058 ἰὰπῇὶ 8 ΤὨΘΡΔΩΟϑ ἀθίθοϊββθ, υἱίααθο (αἱ (οἱ ἰηδυ- 

ΙΪὰ0 οἰν ἰδίθ8, ἢ. 79) ἤοῃ ἀΐὰ ἰῃ Θογθτ 8οοίθίδίθ ρουσωϑηδβθῦαηί. Νδη ἰὰ αυΐ- 

ἄσδτῃ οὔγηΐυτα ΟΟΥ βίη ἢ 68, ἀϑαυθ δὰ ἰυΐἱἰυπὶ Ὀ6]]} 80οἷ8118 (ΟἹ. 4106, 4. 

8576 ἃ. ΟΒγ.) ΒυζΖϑηίίοϑ Αἰμθηϊθηβίυμη 80οῖοβ ἔἰ88θ. ΤΠ, γόγῸ οὔπὶ ἰ[6-- 
γΓυμη ἀοίοοίβδοηί (Ὀἱοά. ΧΥ͂Ι, 1) ἰοθαδ οὕμ ΤὨΘΌδΩ 8 ἔθοὶβ8θ υἱάθηΐαγ, αυοὰ 

Θ0 ΟΟΓΐΟ ἰθροῦο α0ὸῸὺ Ὠοιροβίμθηθβ οὔδίϊζοημθῃῃ ἰῇ ΡΒ ρρυτα ἰογίίδιη Βοθαϊΐ 

(840 ἃ. ΟἾγ.) Θἰἶδηὶ τη θθϑί.  Νοὴ τηδρίϑίγαίυ8 Βυζδηϊίογυμ βυηί, βοὰ 

Βοτηΐηθ8 ΤὨΘΌδ8 δὰ ΘΟΠΏ.ΏΘ βοοσίοΓΌΙ ΘΟὨΟἰ πὶ (συνέδριον) τϊδϑίέ. 8. ϑυρ- 

Ῥἱονίὶ Β. ὁχ νυ. 84. Οσΐ, ποί. 41. 9 [Τε]ισίας Δηλοπτίχου Βυζάντιος 68 (. 

Ι. α. Φ1086. Μ. 40 Ρυκϊναίίπη ἷο ρϑοιηΐδβ ἰογίαϑ8ϑο ἃ ΤὭΘΌΘηδο ἰδοίϊοη 8 

Βοιηϊηί δυ.8 οΟἸ]Θοία8 ἰΓδηϑιηἶδίί. Νδηλ οἰν [88 οἰἰϊδιηθα ἰὼ ἢἀ0 ΑἰΒμϑηϊθηϑί τὰ 

δγδαΐί ((ἵ. ἰηΐγα ἢ. 408. θα. ΧΥΠΙ, 804. ΑΘΒ0}. 11, 30. 426). 44 Χ;; ειδίας 

Κ. (ἡειδίας Μ. Επιθπάδυϊξ Β]888, ΤΟ ΠΘΏ8, ΟῚ ὨΟΙΏΘΗ Ὀτοργίυμῃ 8θὰ ηὑ- 
ἸΘγαΪθ Β00 ΙοσῸ ἀοδβίαοτατὶ. 48 Δι...... Κ. Μ. ϑυρρίονὶ!ὶ ΒΑῪ6 18 ΕΓ.... 
Κυτω. ἔπίαξαν)] Μ., αυοὰ ποη ἰπίθ!]οθο. ϑυρρ!ονὶ. 44. Ε΄. 6. 1. Αἴ δ. 11 889 
ἐπεψήφισζεν. 11 853 συναγωνισζόμενος. 1ὅ εἴνιξαν φυαοὰ Μ. ΘταθηάδΓ7ο οΟηδία8Β 
οδί ορίίπιθ ἀοϑίθηἀί!ί Β]888, ουὐπὶ Βοθοίίοθ ὑγο ἤνειχαν ἀϊοίπτῃ ἰυ ἀϊοατοί. Νοαὰθ 
ΘΠΣῺ ἴ ΗΓῸ εἰ ἰῃ 86 γοοΘ αυϊσχυδιῃ ΤαΪγὶ ΠΔΌΘΓΘ, ξ δυΐθι ΡΓῸ κ ἰογί 886 ἴογΠπ86 

εἴξασιν ΘΧΘΙΏΡΪΟ ὀχουβατί. ΟἿΓ δὰ μοὺ ρογίθοίαμ οοηδιροῦ!ί, ὩοῊ νἱάθο. ϑ.1- 
ΡΙΙοἰα8 νἱἀθίιν βἰδί ΘΓ Βοθοίοϑ ΔΡ ἢδὸ γϑάΐοϑθ δουγίβίαπι ὉΓυτα ΡῸΓ σ᾽ ἴοΓ- 

ΤΏΔ880 (εἴνιξα Ὁ. ἤνειχ-σα), δρυὰ το]ίφυδ8 88ηὴ0 ἀτγαθοΐδθ σϑηίθβ ἰηδυαϊἑυτα. 



166 ῬδΓΒ Ργίοσ. [96--- 

96 Τὰρυ]ᾶ τηᾶυμιογὶβ Ῥοηΐθ] οὶ ἱηνθηίδ ἰῃ ἅγοθ Αἰ Βοηδγυτ. 
Ἑαά. Ρί(ἰαΚὶ5Β ΕρΡη. 3737. Κορδϊον ἃ. 1. Αὐἱ. ἢ 106. ΑΕ. χυδθ 
ἀ6 ἰ]ὸ οχροβυϊ Ἧ. Ηδγίοθὶ Οοπιηθηΐ. Μομηπι8. Ρ. ὅ38. 

[Ἐπὶ Θεέλλου ἄρχ;]ονϊτοςΪ 
[ἰΣυμμαχία Χαλ]κι[δ]έων τῶ(ν ἐ]- 
[πὶ Θράιχης τοῖς ἑ[σ]περίοις23. 

-ο---......- Νηικύστρατος Θορίίχιος] 
δ-ππσπο-ο.ο.ς ς Φίαίνμππος ᾿Δζηνάεύς) 
--------.-.- Θρασυχλῆς Παλληνεύς] 
-ο--.--.--..-... ἝἜρ(μ]ιππος Πόριος 
-ο----ς -πτττ ᾿Αϑηνίων ᾿Αἰρ)αίφήμιος] 
[--- -ο- ὶς ἐπρυτάνευς, [Κ)αλλιάδης ἐγίρα 

10[μμάτευε, ------ Εὐων]υμεὺς ἐπεστάτει [..Ε 
[- -τ-τ τ τς εἶπεν. ὅπως ἂν ἀπὶολάβωσι] τοὺ 
ἰς ὅρχους ----τ τ τ τπτσ-------------- ] ν 

ἱ{ϑγᾶθ Ιοηΐοδθ νοΐβϑγθβ, στοιχηδὸν ἀϊβροϑίξαθ ἰπάθ ἃ Υυ. 9. 0. 1---3 γὸ- 

᾿ἰχαΐβ ταϑίογθβ Πἰἰογὰ8 ὨδΌθηί. 4 ΟἹ. 401, 4 (8610 ἃ. Οἢγ.). ΤὨΘΘΙ]υΙΏ, 

Ὠοη ΤὨΘΒβα τ ἠοιηθη ἰαΐ886 Ὠυΐς Δγομοηίζὶ οχ Ὠίοηνϑβ. δὰ Ατημη. 1, 4, 8. 4 

ῃοίυχμῃ οβί. ϑυρρ!]οιηθηΐαπι Κοθηϊ]ογὶ αὐ ἰὴ γὸ ΟὈΒουΓγ βϑί πα γοίϊαὶ, 80 ἢ6- 

ᾳυδαύδι) οὐαὶ ἯΥ. Ἠδγίο!ο οι. ΜΟΙΏΙΩΒ. Ὁ. ὅ88 8464. ἰῃ δὲ ἰθΙΏΡΟΥ 8 

Ὠοΐβ πἰ8}} αἰ βου 8.18 ἰη6586 ἰπἀΐοο. ϑὅ8η6 οχ Ὠϑιμοϑίμϑοηϊβ ογαιοηΐ θ5 ἰδ 1] 

δυρυμηθηςὶ ροϑίΐ ρΡοϑ86, 4φὺῦο ἀυοόθὺβ δηηΐδ ροβέ ἀθυατῃ οὐτὰ ΟἸγ 8 (Οοα 8 

ἰδοίατῃη ἀθιηηοηϑίγοί, Πδγίο]ο οομοθᾶο. Αἱ αχυϊὰ Εοί ῬῃΪοΟΒοΥγί, ταν ββί αὶ 

δυοίογ!5 οἱ ἰῇ ἰθιῃρογίθυβ γογυτὰ σαβίαγυμη ἀσβηϊθηά θ αἰ] ᾳΘη 88: ταὶ, [θ8{]- 

τηοηΐο δρυὰ Ὀίοηγβ. δὰ Ατηηι. 1, 9, 4: Καλλίμαχος Περγασῆϑεν (0]. 401, 4. 
8498 ἃ. ΟὨγ.) ἐπὶ τούτου Ὀλυνϑίοις, πολεμουμένοις ὑπὸ Φιλίππου καὶ πρέ- 
σβεις ᾿Αϑήναζε πέμψασιν, ᾿Αϑηναῖοι συμμαχίαν ἐποιήσαντοῦ Αὐμροί αἰ - 
ου]ΐαίθ5 {ἰτὰ]ὰ8 ἃ. 1. Αἰ. 11, 465 ὃ, χφυὶ οὰπὶ (8186 ΕἸ ΟΠ ΘΏΒΘΙΩ 50Γ]- 

Ὀδῖὴ ᾿βθοηδίῃᾳβ ἢδθρθδί, οοηΐθοθῦὶβ δὰ ϑυηάθιῃ οὕ ΠΟΒΙΓΟ δῃηηυτ ϑρΘΟίδΓΘ. 

Αἴ {Π|Ὸ ἠοηθη δοδοηἝ δ σοησίΐνο οαϑὺ [ἰἰἰοτ8 ΖΦ ἐδυ π δίοΣ οἱ ἀδοοὴ ἰἰΐ- 

ἰογαβ πδρϑρδϑί, ἰά χυοᾶ ὁχ δοῃποηί θυ8 ΟἸγΗΐ ονογβίουθ δη(ἰχαίϊοῦ 5 408-- 

ἀγαῖ ἴῃ Τιηοογαίθιῃ (Ο]. 104, 4. 864[8 ἃ. Οἢγ.), (δ᾽) ϑάθμῃ (Ο]. 405, 1. 

8604 8. ΟἘγ.), Αφδίβοοϊϑπμα (0). 106, 4. 3516 ἃ. ΟἘΓγ.), αὐ ργδϑίθγι δ γὼ 
δηζἰχαΐοτθδ αὶ μἰο ἴῃ ΟΘΏΒΌΙΩ ΠΟῚ νϑηΐυηί. Αἱ δἰίΐαιθο ὃχ ᾿ἰβ δηηΐἷ8 οὐχ 

ΟΒαϊ]οἰἀθηβίθυβ οϑάμβ ἰδοίατη τα ἶτηθ ῬΓΟΡΔΌ116 οϑί. Ουϑγο ἤδβϑοῖὶο 8η ῥγΓδ6- 

δίϑί οὔμλ ΚΟΘὮΪΘΓΟ ΘΟΒΘΏΒΌΠ ἰῇ ΠΟΙΐΪΏ6 β8ΟΓΪθ86 δὰ τϑυι τ ΟΘΘΌΓΩ ΓΘίρογγο. 

8 ΝΟΓΒΌΆΌΙΩ 8. 8 ΒΌΡΡΙοιηθηία Κοθηοτὶ βαηΐ, ηἰδὶ χυοὰ 68 οἱ βϑειηοηὶβ ἰϑαὶ- 

ΒΒ οἱ ϑρδ[ἰ}18 ᾳφυδ]8 ααϊάθπι ἰῇ ἱρϑίιβ ΚοθὮ]οΥΙ Θχθερ!ο ἰηαἰοδης ρ80}}0 

τηδαὶβ δοσοιητηοαδηαδ ρῥυίανί. 8 Ὠθοοῖ Ἰοϑδίοτυμα ποτϊηΐηα, αὶ (δαὶ οἱ- 

ἀδη8θ8 ἰυγοϊαγταπὰο δαϊρσθγθηΐ, ἢἰς βοῦὶρία ἔπ 886 Δρραγοί. 



97] Ι1.Α.κ πο 611} Ῥοὶοροηηοϑίδοὶ δὰ ΑἸἰοχϑηᾶνί Μορηὶ τωοσίΐθ. [167 

. 97 ΤΑθυ]Δ πηδριηογθᾶ οὔ αἱ ηἶβ ἰμοθγίδθ, ἰῃ 860 ΒΥ ΔηΐοΟ. 
Εχ 8. Βίγομ δροργᾶρθο δα Ε. (Οογμαγάστη τηΐ880 θα. Βοϑοκὴ 

ΟρρΡ. ΥἹ ρ. 302 β8ᾳᾳᾷβ. Ἀσουγαίϊζυ8 ΟΧ Θοίγρο οὖ δροζγδρῆῃο 800 

γνδααϊηρίοῃ Βυ]] οἷ ἀ6 [᾿Αἰμόμαθυχη ἰγαηραΐὶβ 86 ρ. 439 οἱ δ8ρ. 
[6085 Α516 1ὅ86α. 

[----τἐὰν δὲ Ἐρυϑραῖοι ἐχτιϑῶνταί τι ἐς τὴν] χώραν (τὴν 3 
ΓΕ]ρίου 8 χι[αἱ τῶν ἑταίρων πολέμου ἕνεχεν, εἶναι ἀτελ]έα 
πάντα 4 χαὶ τὰ ἐχ τούτων ὅ | [γενόμεν]α, πλὴν ὅσ᾽ ἄν τις ἀπο- 

5 δῶται᾽ {{{τῶν δὲ πρ]ηϑέντων τελείτω πεντηχ[[οστήν. ἐϊπειδὰν δὲ 
εἰρήνη γένηται, | [ἀπάγεσ]ϑαι ἐν τριήχοντα ἡμέραις" | [ἐὰν δὲ 
μ]ὴ ἀπάγηται, τελείτω τὰ τέλ{[η. ἐχτίϑ]εσϑαι δὲ ἐπαγγείλαντας 

10 δ[ικαίως.] εἶναι δὲ χαὶ ᾿ Ερρμίαι χαὶ το[ἴς ἑταίροις ἐάν τι βού- 
ίλχονται 6 ἐχτ[(ϑεσϑα]., χατὰ ταὐτά. ὀμόσαι δὲ ᾿Ἐρυϑραίους 
“Ἑρμίαι καὶ τοῖς ἑταίροι[[ς: ὁ δὲ ὅρ]χκος ἔστω ὁδε: Βοηϑήσω 

16 Ἑρμίαι καὶ τ]οῖς ἑταίροις καὶ κατὰ γῆν [[χαὶ χατ]ὰ ϑάλασσαν 
παντὶ σϑένει χ[ζατὰ τὸ δὶυνατόν, χαὶ τὰ ἄλλα ἐπιτελ[[ὦ χατὰ 
τ]ὰ ὡμολογημένα. ἐπιμέλεσί[ϑαι δὲ τοὺς στρατηγούς, ὀρχῶσαι 

20 δ[Σ ἀγγέλους ἐϊλϑόντας παρ᾽ ᾿Εἰρ)μίου χ[[αἱ τῶν ἑταίρίων μετὰ 
τῶν στρατηγῶν τῶν ἐν ᾿Ερυϑρ]αῖς Τ ἱεροῖς τελείοι[[ς, τὰ δὲ ἱερὰ 
παρέχειν τὴν πόλιν. ὁμ[[οως δὲ καὶ ᾿ Ερ)μίαν χαὶ τοὺς ἑταί- 

{ι0ογᾶθ Ιοηΐοδθ ν ρα ῦο8. ργϑϑίθῃ Ω ρϑῦ]]ο τηϊηογὶβ τηοάμ]!, αἰδροβίίδθ 

στοιχηδόν. 4 8ϊς. δαΐ θουίθ βίγα ον ϑηυηί δ! ἰη!Π τῇ ΒῸΡΡ] ὁπ ππὶ 6856 
ἱηάϊοανι ὟΝ. 4 ΙΗΝ. 8 0 Ηογιΐδ Αἰδγηοὶ ἔγγᾶηηο, Αγίβίοίθ 8. δυηὶ- 

οἰμἷα ἰηδβίρηϊ!, ἀοοί( δϑίμηθ αἰϊδβραίανίξ; ΒοΟΘΟΚΏ Ρ. 4188 83. Ουΐ 800 ἰυγΓθ 6Γ- 

ΓΆ586 ϑβἰαίαϊ, Ὠϊοἀοτη αυϊ ἴδῃ ΟἹ. 407, 4 (8498 ἃ. Οἢγ.) ου ἃ Μϑηΐίογθ 

ἀοΐο οδρίυμη παῦσαί. Νοαὰθ ἰϑίηθῃ οὔτ 60 ὑβαυθ δὰ ΟἹ]. 409, 4 (8440 8. 

ὗν.) ἀοϑοθμάθηάστῃ ρυΐο; δὰ θῃΐπὶ ἰθιῃροῦβ ἀσῆηϊϊϊο ἅἀη0ὺ ρῬογβοηδίὶ Ὠ6- 

τηοΒίμθηΐβ (Χ, 89) ἰοϑίϊοηΐο οἰ αγρ, Ὠθαὰθ νἱάθο ον ἴῃ . ἀυδ᾽ δι οηοτ νο- 

οδηάδ βἰῖ ϑίγδθοηΐβ (ΧΙΠ ἡ. 640 (88.) δυοίογι 88, χαὶ Ατιϑίοίθιθιη Ῥγορίου 

Ηογτηΐδθ ἤθοθῖὴ ΑἰδγΏθο ἔπ ρῖ8860 ΠδΥΤαί. [5 δαυίοιῃ 0]. 408, ὁ (846[4 ἃ. ΟΒγ.) 

ΜΥΠ]Θμ88 86 σοί. ΝΟΠ τη]ῖο δηΐθ θυ 8ηη0}) ἢοο οὕ ΕΥΥΓΙΓΔΘΙ8 

[οϑάυ8 [ἀΔοίατα νἱἀοίυγ. Νβιραὰθ {πὸ 84 ΠΟ δἰἰαυδηίο γϑοθη  !  οΥθ 6886 

Οχ αἰαϊθοῖϊ οἱ βογίρίυγαθ ταβοηθ οοἸ]]θρί ὟΥ. Ἢ ΒΘ}1]1 ἰθταρουῖθ8 αγδθοὶ 

Ὀοηδ Ὀγίναίδ ἰῇ δ8οοὶϊβ οἰν (αὐ 8 ἀθροόηθγο ϑβϑοϊθθδηΐ αὐ ἃ ἀἱγορίίοηθ {αἴδ 

οδϑϑθηΐ. Οὐδο Γο8 μίο αἱ ΡΙυΐ. ΑΙΟ. 49 νοῦθ ἐχϑέσθαι, 8110] νοῦ)ο ὑπεχϑέσϑαι 
(ὑπεχϑέσϑαι ἃ. 1. 6. 3656) ἱπάϊοαίαγ, ἘΕἰυδιηοάϊΐ Βοπα γὙϑοίϊθδ): χαϊηαυδ-- 
βοϑίμηδθ, 1ζῦδο ργαθίθιθα ργΓῸ οὐὔγηΐ 8 ΓΘΡῸΒ ἱτηρογίδιβ (αἱ ΑἰΒΘηΐ8, οἵ. 7038) 

ΒοΙνθηὰδ ογαί, ᾿ΙΒΟΥΘηΓ ρῥγϑοίου θὰ αυδθ νϑηθυηΐ, Β. δ ΤΟΥ͂ΤΟΝ ΥΥ. 

6 ΒΟΥΔΩΝΤΑΙ Υ.  ϑαρρ!ονὶ Βοδο ΧΥ͂Ι Ρὑ. 4197 οἱ οσροβυΐ Οὔ 

ΒοΘοΟΙἱ ΒρΡΙοτηθηΐωτα [οὐλοϑυσίϊαις ἰοΥΓὶ ποααθαί. 



168 Ῥατε μεῖον. [91.- 
---....--Ὁ.-.. 

25 ρ ους ὀμόσαι δι᾽ ἀγγέλων βοηϑήσειν [[Ἐρυϑραίοις χαὲ κατὰ 
γὴν καὶ κατὰ [ἰϑάλασσαν παν]τὲ σϑένει χατὰ τὸ ὃυι νατύόν, χαὶ 
τὰ] ἄλλα ἐπιτελεῖν κατὰ | [τὰ ὡμολογημένα“ ὀμνύναι δὲ ϑεοὺς 

30 [τοὺς ὀρχίορμς. γράψαι δὲ ταῦτα ἐστ ἥλην λιϑίνην καὶ στῆσαι 
᾿Ερυϑραίίους μὲν ἐς τὸ] ἱερὸν τῆς ᾿Αϑηναίης ", ᾿ ΕἰΓρμίαν δὲ ἐς 
τὸ] ἱερὸν τοῦ ᾿Αταρνέωςϑ. 

8 (΄. 844, 9 Ηδγοβ Θροηγτητβ Αἰδγποὶ γα, 48πὸπΠ Νγπβίδο γοβθπὶ 

{πἰ6866 πγΓαί Ηἰπιογίιβ ΟὟ. ΥἹἽ, 6. Β. 

....Ὡὦ .-.-.-.- 

98 ΤαΡυ]4 πιϑγιπογὶβ Ροπίο οἱ ἱηνθηίδ Αἰ μθηΐβ ἴῃ ὅγοο. Βαά. 
Ριακῖ5 Ερηῃ. 300. Βδηρσαθό Αηί. Η6]1]. 401. (Νδαάϊηρσίοι ἢοτ- 
ἴη86 ΙΥ͂ Ρ. 4396). Εχ 5800 Ὑοιβοηΐϊχαθ ἂροσγᾶρθο Κοόϑη]ογ (ἰ. Ἰ. 

Αιι. ΠῚ 109. 

᾿Επὶ Θεμιστοχλέους ἄρχοντος 1" [ἔδοξεν] [ τῆι βουλῆι χαὶ τῶι 
δήμωι" Αἰγηῖς ἐπρυτα]]νευεν2, Λυσίμαχος Σωσιδήμουδ Ἀχαρ- 

5 νεὺϊς ἐγραμμ)άτευεν, Θεόφιλος ᾿Αλιμούσιοίς ἐπεσταϊ [τει᾿ Στέφα- 
νος ᾿Αντιδωρίδου ᾿Εἰροιάδης] | εἶπεν. περὶ ὧν λέγουσιν οἱ 
πρίέσβεις τ]ῶν Μυτιληναίων χαὶ ὁ ταμίας [τῆς παρα! )λουὅ, χαὶ 
Φαῖδρος ὃ στρατηγὸς 5 ἐϊπέστει]λεν, δεδόχϑαι τῶι δήμωι, τὴν 

10 μὲϊν φιλία)ν καὶ τὴν συμμαχίαν [ὑϊπάρχειν [τῶι δήμ)ωι τῶι 
Μυτιληναίων [π]ρὸς [τ|ὸν δῆμον τὸ] }ν ᾿᾿Αϑηναίων, [ἢν] δίιϊϑίεϊντο 

{μιἴϑγ80 ΙΟῃΐο86 ὙΟΙρθγο8 αἰβροϑίίδθ στοιχηδόν. 4 ΟἹ. 4108, 84 (8416 ἃ. 
σὮγ.). 4 Οοΐίανβ. Οἵ. 404, 4. 8 Ραϊγὶβ ποιώθῃ ἱπουγία οὔαϊββυτα ΒΌΡΓΆ 
νογϑυ δα ἰαϊί Ἰαρίοἰάδ. 4 ϑυρρ)ονίί ϑομβοίου Ὀθιῃ, 1 ἢ. 48δ (αἴ. ΠῚ, 3 

Ρ. 848). ΝΟΔΟΙΓΔΘ ΓΔΥΪ ΓΤ] 0886 ΟΧ ὈδίγΓΪ8 ὨΟΙΪη6 ἰη 6] ο αΓ. Νϑιὰ (ΘΓ 

ἸΙθΌΓΟβ, 4008 ΑΡο!]οάογυϑ 88η6 ΝΌΒΟΓΔΘ, ΠΟῚ ϑίθρμῃδηϊ, 6886 ἀϊοὶϊΐ, ᾿Αντιδο»- 

ρίδης ὁ σταδιοδρομῶν ΟοτμτηθΙηογδίαν Ὥθιη. ΕΓΧ, 434, 8ΥἹ ΠΟΠΊΘΏ σΘΓΘΏ8. Αἰ- 
4αΐ Στέφανος ᾿Εροιάδης οϑύ ἰῃ ἰοδίϊελοηΐο ὃ 40, αυοά οἰϊαπηδὶ βοΐαπι οϑί, οογίθ 
88 ἰδοίυπη 6580 ποὴ ροίοβί, υἱ {Π|π|4 ἀθτηοίίουμη ᾿δουηδηῃ {{{π1|} δοσαγαΐθ 

οχρίογοί. Ῥγδοίογθα οἷ. 745, ὅ ϑυρριονὶί ὙΠ. οχ Ὠριῃ. ΧΧΙ, 4174. Ροβίθα 
οἰΐδλ ἰῃ ἰδυϊα Ὡδναὶΐ δυΐϊὰβ Τὰ γί8 ὨοτηΘΏ ἰηνθηίυχη 68[ (ν. ἰπάϊοθιμ). 

6 Φαῖδρος Καλλίου Σφήττιος ἀρυὰ ΑΘ80}Ἐ. 1, 48 οδί (Ὗ).), οἱ ἰπ {{{π|18 ποη- 
Ὠ1}118 (ν. ἰηάἀἰ σοι). 1 Β6]|10 φυϊάθτῃ 5001811] πο ἀθίθοϊβϑο νἀθηίυν Μγίϊ-- 

Ιϑηδοὶ 80 Αἰμθηϊθηβίθυβ. Αἱ ἤθη. ΧΙ,, 86 84αᾳ. (0]. 108,1. 8487 ἃ. ΟὨ γ΄. οἵ. 
ϑοδθαοίθγ τα. 1Π, 3 Ρ. 338) Οδιῃηπ)08 ΜΥΝ ΘΗ ΔΘΟΡΌΙΤη ἐγ ΠΩ ἰηἰ που ΑΒ 6- 
ἰθηβίαμη αἰοϊ[Γ. Οαὐἱ ἰηβοαυθδηϊ δῆηο, Ῥῃδοάγο Αἰ βϑηϊθηβί τ ἐπ ρογαίογθ 

δαϊυνδηΐθ, ἱπηρογίο ργίναίαβ οϑὶ ἃ Μυ Ι}θπδθίβ, αυἱ θὰ ἰοθά 8 ῥγίβεϊ τὴ 

γοϑίἰαθϑνυηΐ, 



400] 111{. Α Βῃηθ9 Β6]]} Ροϊοροπηθβίδοὶ δὰ Αἰοχϑαηὰνὶ Μαρηΐ τηογίθτῃ. 169 

πρὸς αἀϊλλήλας}] αἱ πόλεις" τὰ ὃ[ὲ] χρήματα τὰ ἐκ (τ ἧς 8 συν- 
15 τ] ξεως [...««.ὐνον [ο(ς γιγνόμείνα. .. .([χι αὐτου .... «ται. οἱ 

νυ. Οδυ. ον νος [ἰὰᾶς φῦ. «νον νον ννννον ἐν όλένννον [τάλαντα... 
ἐσενον ἐν νννν εν εν κννν ες παρα. «Ὁ. νον νν κεν εν κε εενννον 

20. .[5γον [.....ὐὐ ον νος ἐνννννννον . αὐτίκα μαΐλα ----- -- - ΠῚ 
τὸν --- τ τος -  νι- -τττττ ὃ-τ-ττττν-}..ὃτ----- [..ρρ- τ-ττς 

25--τ-- [«ττττττ- 

8 ΕΚΓ. 

99 [πῃ νᾶ]10 ἃγοὶβ Κογίβοῆ (Ραπίϊοαρδοὶ). Εαά. ϑίθιηρονβκὶ 
ΕρΡῃ. Οάθ85. 1829 ἢ. ἀξ οἱ ὃχ βοῃθαΐβ ΒΡ ΟἿ ΒΟΘΟΚᾺ (. 

Ι, α. 3108 ὁ. 

Ἔδοξεν τοῖς ᾿Αρχάσιν!, Λεύχωνα | [τὸν Σατ]ύρο Παντικαπαΐταν 

1{{ογᾶθ Ιοηΐοδθ νυϊθ8Γ68. 4 Ροβί οοηηθσηθ ἀγοδάστῃ οοποϊ!υτ ἰη- 

ϑι{{πὰτὰ (0]. 103, 8. 869 ἃ. 6.) 806 ἀθογϑία 6580 δρραζϑί, 6400 δῦδοτ- 

Γοΐ ἃ υϑὺϊ βρθοῖθ χυοᾶ Α. ϑοβδοίος Μυ8. ἈΠ. ΧΧΧΙΠ ρ. 499 οοηίθοὶΐ, Θ0 8ΠΠ0 
ΠΟῺ ΙΏ]10 ΓΘΟΘΩΓΙΟΥΘΙῺ 6856 {ἰ] 1 (ν. 3 σϑηθίϊνυβ ΡΘΓ ο βογὶρίι8). Αγοϑαϊί-- 

θυ ΤΠΘΓΟΘΏΠΔΥΪΪ8 8010 6886 [Θυσοπθῖῃ, υἱ Ραοιὶϑαὰθ8 ἢ] 8 ἀγαθοοβ ΤΔ6Γ- 

ΟΘΏΠΔΡΪΟ8 Ὠδυΐϊδβοί (ὨΪοα. ΧΧ, 94) οοηΐϊοοὶϊ! Β. 4 Ἀορίο ποιϊηΐμθ Θ60 

0808 ὨΟ ο8.. ((ἷ, 100, 8. 4041, 3 844ᾳ.).. Ουϊάπδιῃ ΒΟΠΟΥΙΒ οἱ Αὐοδϑαθβ ἀθ- 

ΟΥ̓ΘΥΘΥΪηΐ ποὴ ᾿ἰχαθί. 

100 Ιρῖ8 αυδαγαίυβ, δββογναίι οἱ τη ἴῃ ϑοοϊθϑία 5. ἀτγο- 
ΒοΥῖϊ ἴῃ ορρίαο Ναοῤιτίδοποιοαη, δὰ Ταμαίτμη δἰΐο, 40 ΡῬΘΓΎΘΠΪ5856Θ 

αἰοοθαίαῦ ΤὨθοαοϑία; ροϑίθαἃ Ρθίγορο!ῃ ἰγδηβίδίαβ οϑί. Ροϑί 
Ε, ἀτδοῆσμῃ (06 ᾿Πδουρυοΐθυ5 ἃ]αυοί ατγδᾶθοῖβ. Ροίγοροι: 8414. 

Ρ. 88) οαϊάϊὶ Βοθοκὴ (ἃ. 1. α. 9484 α. 

Στρατοχλῆς 1 ὑπὲρ πατρὸς τοῦ ἑαυτοῦ | Δεινοστράτο, ἱερησαμέ-- 

{ι{{γ80 νΟΙσΆΓΟ5. [Οηΐσ686. 4 Ἐογίδϑθθ 80 06 Ποϊῆθῃ δοσορὶΐ ϑέγδίο-- 

οἷο ορρίἀσμα ἰῃ Αϑίαίίοα γοϑῃὶ Βοβρογδηὶ ραγίθ βἰίυσω (ΡΙη. Ν. ἢ. ΥὟἹ, 6, 

18. Κι Νουτϊηβδηη, αἷθ ΗΘ] ΘΏΘη ἱτὼ ΘΚΎ ΘΗἸΔηὰθ 1 Ρ. 570), υὐἱ σογορρία ἃ 

σογαίρρο Ῥουίβδαϊβ 1 γϑϑὶβ ΒΟσϑγο (η. 4042). Νδιὴη ϑιγαίοοϊθιη αυόααθ ἰη ΘΓ 

ΠΟΘ ΠΒ8 1108 ΒΟΒΡΟΡΆΠΟΒ [1880 βδοογὰοίζυτη ΡΟ] ἶβ ταϑαϊοὶ ἱπάϊοαιὶ, αχυοὰ 



170 Ῥδγδ Ὀγίου. [490---- 

νου Ἀπόλλωνι ᾿Ιητρῶι23, | ἀνέϑηχεν, Λεύχωνος 8 ἄρχοντος Βο- 
5 σπόρο 4 | χαὶ Θεοδοσίης ὃ καὶ βασιλεύοντος Σινδῶνϑ, [[Τορετέων 7, 
Δανδαρίωνϑ, Ψησοῶνϑ. 

ροβῖίθα ροϑϑϑὶϊ ἱρβίαϑ γορίβ Ῥδουβδαΐϊβ ΠῚ ΠἸ]ΐυ8 ΠΘαοο (Βυ]]ο εἰ ἀθ 184 βοοίόϊό 

ἀ᾽ Αγοβόοϊορίθ οἱ ἀθ Νυτηϊβεηδίίχυο ἀο 5ῖ. Ροίουβθοῦγα 1841] Ρ. 80). 8 .Αρο!- 

θα Ραηϊσδρδϑϑὶ ργαθοίραθ ουϊατα Ὀγδϑίου Εἰ ]08 (πο. 4) Βυτημηὶ ἀοσθηί. 

α΄. Νουμηδηη ἢ6]}. ἰὴ ΒΚΥ ΘΗ]. Γ Ρ. 485 564. 8 1ΘυσΟΒΘΙ ΡΓΪΙΏΌΠΙ, 
ϑαίγτίὶ [. ἰῃι6}]Θσθη στη 6886 ουτὼ ἀϊαϊθοίῃβ Ιοπίοα, ἔθπὶ φοηοίϊ γογαπ Δεινο- 

στράτο, Βοσπόρο βοτὶρίαγα ἀοσοί. Β. Ἢ α΄. οι). ΧΧ, 49 Λεύχωνα τὸν 
ἄρχοντα Βοσπόρου. Βοϑροτῦί ποχλῖηθ, ᾳυοὰ γο]χυΐδ αταθοίβ Ῥϑη [ΟΘΡΘΘΌΠῚ 

Βίρηϊβοαῖ, ἱρϑί ἰηδοϊδθ οὔλῆὴθβ ΟΥὑδθο88 τγορηὶ Βοβρογδηὶΐ οἰνὶἰδίθ8 (Ρϑῃ(1ο8- 

Ῥϑουῃ, ΝΥΡθαθυμ, ῬΡῬΒδηδρογίϑιῃ, ΗΓ Ο  3ϑϑιη, 8188) σου ργθῃθηἀθυδηΐ, 

θχοθρία ΤὨθοάοβία. Β. Ογδϑοογυω δυοθοηΐθβ, ὈΔΥΡΘΓΟΤΌΙΩ ΓΟ’68 νΟΟΘ 8ῃ- 

ἔῸΡ ϑρδγίοοίἀδθ β8θοῦ]ο χυδγίο (η. 403, 8. ὅ. 4103, 8. 4. 404, 4. 8. (α΄, Διο- 
νύσιος ὁ Σιχελίας ἄρχων δέ, 7. 18, 48. 18, 8). ὅ ἸΤμοοάοδία Βοβρογῦί ποιηίῃθ 
ὨΟῺ σοπἰϊηθί αυΐα οἱ ἃ ἴγϑίο γϑιμοίίου οδί οἱ ἃ [ῷϑυοοηθ ἀθιηῦπι, οὕπλ 88- 

{γτῈ8 ῥϑΐϑυ ἰῇ οἱὰβ ὁρρυβηδίίοῃθ τηογίπυβ οβϑοί (Ηδγροογαίίο 8. θευδοσία) ἱπ|- 

Ῥογίο δάϊθοία. (θοιη. ΧΧ, 88). Β. [ἷηἰγοά. ἰῇ ἰΏ80. ϑϑαγτηδίίδο. (. 1. 6. 

γοϊ. Π᾿ ῥ. 96. 6 δίπαὶϊ ἰὼ ογὰ Ροηϊὶ' Ευχίηϊ οτἰϑηΐθηλ νΘΥΒῸ8Β ἃ ΒΟΒΡΟΙῸ 

Ἰποο]θθδηΐ, υδὲ ογαὺ σϑρυΐ ρϑη 8 Σινδικὴ γὸ] Γοργιππία (παρα) οἱ λιμὴν 
Σινδικὸς 8 οδΒ διμηἰβδ Ηγρϑηΐβ (Κωδαη), συοὰ ἤυης νοσϑδίυῦ Βωσαδ. Κ. Ι. 

Νϑυϊήδηη ΒΓ θΟΩ8 Ουθ]]6ὴ ἱπὶ οἰ θη Βαοθ. [ιἰρϑίαθ 4884. Ρ. 19. 1 ἴῃ 

᾿ογο οὐἰθηΐθιῃ νΟυβὰ8 ἃ δἰηαϊβΒ. Βοθοκἢ [Ιηἰγοὰ. Ῥ. 400. 8 Ιρ5ἱ χυοασῦθ 

νἱοὶηἱ δ παΐβ, ἰῇ θᾶ γϑαϊ ἤθη ΝΘΓΒῸ5 4086 δρθοοίδι ἰπίοῦγ ΟΥ θη θη 5016 οἱ 

βορίθηϊγίοηθβ. ἀδγίθ ἴῃ ἰοοΐβ ἀϑιη 8518 ΟῚ ἸΟΏβο 80 Ηγραπὶ ἤυνϊο 608 ἢδ- 

ἰία880 ἱπάϊοδί ϑίγαθο ΧΙ ῥ. 495: Φαρνάχης δέ ποτε χαὶ τὸν Ὕπανιν τοῖς Δαν- 
δαρίοις ἐπαγαγεῖν λέγεται διά τινος παλαιᾶς διώρυχος, ἀναχαϑάρας αὐτῆν, καὶ 
χαταχλύσαι τὴν χώραν. Β. Ρ. 1404. θῬΓΟΡΘ ΗρτΙοΟ δϑβϑτὼ ὑγρθι βοουηάυτη 
ΑΡροϊ]οάογυμῃ δρυὰ ϑδίθρη. ΒΥΖ. ΨΦησσοί. Ῥαυ]]ο ομβουγίυβ ϑογυτῃ 86468 ἰπάϊΐ- 

οδί Ρίοϊθιηδϑθὺβ Υ, 9, δρυὰ χυθηὶ Ψήσσιοι νοσϑηίαγ. Β. 

101 ΟοἸυπιπα Ἰαρίἰβ Ῥοηίθι οὶ ουμὰ δπαρΐίγρμο, ἰγδοία ἴῃ 
ἀυδ5 ρᾶγίθβ, ἱπνυθηίδ ἰη Ρίγαθροο. Ἐαά. Κυιιδηυάΐβ ᾿Αϑηναίου ΥἹ 
Ρ. 1523 84ᾳᾳᾷφ. Εχ Κοϑη]οῦὶ δροζγᾶρβο Α. ϑοιδοίου Νυβ8. ἈΒθῃ. 

ΧΧΧΠΙ Ρ. 448 βᾷᾳ. 

[λιίοτδθ Ὑοϊραῦοβ Ιοηἶοᾶθ. 8. 1. 3 πη] πΠλδίογοϑ [ἐγ 5 Πδθϑηί οἱ ἃ 

ΓΟΙΙψα 8 οοἵο νογϑυυστῃ νᾶοῦο ϑβϑραίίο αἰγηυηίυγ. Ἀο]ίᾳαα οπμηΐα στοιχηδὸν 
ΒοΥΪΡρία ϑυηΐ, 860 ργδοϑβοσίρία ν. 8ὃ ---- 7 τυἹίο αἰάυοίίΒ αυδηὴ ἱρ88 ἀθογοία. 

8. 16 ἔπη. ΕἸΝΠ ἰγίαμαῃ ᾿ἐ ΘΓ τ ἰοσυμὰ ἰθηθηΐ, ν. 86 οχίγ. αἀυδγυ [ἰ{{6-- 

ΤΆΓΠ) 8ρϑίία νϑοῦδ Γοϊοία ϑυηί. Ὀρίσαηχυθ α δὺυΐ ὃ υποἷβ τοίη 8 ἰπο]υβί, 

ΔΛ οχϑίαδϊί, 



404) ΠῚ. Α Βηθ Β6]1]1} Ρο]οροπηθβίδοὶ δὰ Αἰϑχαηάγίὶ Μαρηΐ τηογίΐθιθ. 171 

Σπαρτόχωι Παιρισάδηι 
Ἀπολλωνίωι Λεύχωνος παισί. 

Ἐπὶ Θεμιστοχλέους ἄρίχ)οντοίς]2 [ ἐπὶ τῆς Αἰγηΐδος ὀγδόης πρυ- 
δ [πἰανείας, ἧι Λυσίμαίχιος Σωσιδήϊμ|ο ᾿Αχαρν)εὺς ἐγραμμάτευεν, 
Θεἰό]!φιλος Αλυημούσιος ἐπεστάτει]3" | Ἀνδροτίων ΓΑνδρωνος Γαρ- 
γήτίτιγος 4 [εἰΐπίεϊν᾽ πίε!]ρὶ ὧν ἐπέστειλε Σπάρτοχος χίαὶ] Παι- 

10 ρίισά]δίη} }|ς καὶ οἱ πρέσβεις οἱ ἥχοντεἰς πία]ρ᾽’ αὐτῶν ἀπία)γγέλ-- 
λουσιν, (ἀγποχρίίνΙασϑαι αὐϊτ]οῖϊς), ὅτι ὁ [δῆ)μος ὃ ᾿Αϑηναίων 
ἐπαινεῖ Σπάρτίοϊκον καὶ Πίαλιρισάδην, ὅτι εἰσὶν ἄνδρες [ἀγα[ϑ)οὶ 

15 καὶ ἐπίαγ]γέλλονται τῶι δήμωι [τ]ῶι ( ΑἸ ϑ]ηνα]έων ἐπιμείλ] [ἡ-- 
σεσϑαι τῆς ἐχίπ)ομπῆς τοῦ [σ]ίτ[ο, χαϑάπερ ὁ [ πατὴρ αὐτῶν 

, ἐπεμελεῖτο ὅ, καὶ ὑ{[π]ηρετήσειν πίροϑύμως ὅτου ἂν ὁ δῆμος] 
δίέη τα [1], καὶ ἀπαγγέλλειν αὐτο[τς τοὺς πίρέσβ)εις, ὅτι) τ(αϊῦτα 

20 ποιοῦντες οὐδενὸϊς] ἀτυχήσίοιυσιν τοῦ δήμου το ᾿Αϑηναίων. 
[ἐπ [ι[[δ᾽ὴ δὲ [τὰἸς δωζρειὰϊς διδόασιν ᾿Αϑηναίοιίς, ἅςπερ ΣΙάτ)υ-- 
[ρος καὶ Λεύχων ἔδοσαν, εἶναι [Σπαρτ)όχ)υι [καὶ Παιρισάδει 
τὰς διωρειάς, ἃς [ὁ δῆμμρς ἔδωχε Σατύρωι καὶ Λεύχω νιδ᾽ καὶ 

4 Αρραγοί 1Θοοησ τηοτίυο Η]105 οὐπὴ ἱτωροῦίυγα ΟὈ(  ΐδβοηΐ, Ἰορδίίο-- 

ΘΙ ΑἰΠΘΏΔ5 πἰδἰ8806 δὰ σοι δη δι ϑδιηϊο (ἰδ αυ86 ρῥᾶίγὶ δνοαῦθ οὶ 

Αἰ ΒΘηἰθηϑίδυβ ἰὰθγαΐ. Αἰαυΐ Ὠίοάοτυβ ΧΙ, 84 Πιουοοηθίῃ ἰᾶπὶ Ὁ]. 106, 8 

(8548 ἃ. (ἢ γ.) οἱ ΧΥ͂Ἱ, ὅ3 ϑραγίοουσω ἰρϑατα ΟἹ]. 401, 4 (8498 ἃ. ἢν.) τὴογ- 

ἰαυπὶ παγγαί. Ουδιὴ αἰ βου] δίθιη ῬΓΆΘΟΙΆΓΘ ϑυδβία! ΘΟ δοΙθυ, οὐχ ϑυτϊηθγοὶ 

τοοίθ αυϊάθηῃ ἰγαάϊΐ τη ἴυ 8860 ϑυσοηθπὶ αυδαγδοϊηία, ϑραγίοουση αὐυΐϊηαυθ, 

Ῥαογβϑδάθιῃ ἀυοάοαυδαγαρίηΐα δΠΟ8 Γορηδ880, δίᾳφυθ υης αυϊάθιῃ Ο]. 1471, 

8 (8109 8. ΟὨΓ.) ἀθοθβϑίββο (Ὠοάογ. ΧΧ, 38). Ηΐηο {Πὺπὰ ἰηἰἰ8 ΤΟ σΟὨ ΙΒ, 

ϑρδγίοοί, Ραϑγίϑαα 8 δοιηρυίδϑϑο, 80ἃ ἰδρβμη 0880 ἀυΐϊὰ πϑϑοίν βδοὺὶ συοὰ 08 

Θχ ὃοο {ἰὰ]ο ἀἰάϊοϊπηβ, ϑραγίοουπι πο ἃ 6 ἰγαίγθιη, 8648 8 τὴ ἃ] συ 60 

αυϊη40 8ηΠ08 ΓΟθΏδ886. ΤΥΪυθηάο08 ἰσί αν [ϑυσοη 8 ΓΟ 8508 887---847, 

ϑραγίοοο οἱ Ρδοιυϊϑδαϊΐ 841----842, Ῥδουγβδαὶ 80]1 8494---809 ἃ, Οἢγ. 8 [ἀθ1ὴ 

ὨΟΙΏΘΗ Οϑί 98, 4, υπθ 50}. οοἸἸΙοσὶὶ αἰσυμηαυθ ρῥ]ο ἰδβοϊ τη οἰβάθιη οοσα {{}8 

[δοἰαχα 8]1δο ῬΟ]]. ὙΠ, 96 δὶς δ᾽ οὐχ ἔξεστι γενέσϑαι τὸν αὐτὸν ἐπιστάτην, ααυὶϊ 

88ῃὨ60 46 ρῥγγίδηυτῃ, 0 ργοδαγογυτῃ ορίβϑίαία αἰοὶ!. ἀ Ιάθϑῃ ἰῃ αυθ Ὦθ- 

τη ΟΒίΒΘΗ65 δἰἰχυοί δηη}8 δηίθ ογδίϊοποιῃ ΧΧΙΙ μδθυϊ,. Οἵ. ϑοθδοίου. θυ. 1 

Ῥ. 816 84ᾳ. 850 84ᾳᾳαβ. Ραίου, ουϊὰβ Ποηθηῃ ἰδ ΟΧ ϑυϊάθ ποίχμῃ ΘοΥδί, 81}6 

ἀυθίο ο68ὲ ᾿Ανδρων ὁ ᾿Ανδροτίωνος ἀρὰ ΡΙαίοηθπι ΡΓοί. 816 Ο. ἀογᾷ. 481 (Ὁ. 
ὅ Ηδθὸ ϑυηΐ ρου ]ομία (δωρειαὶ ν. 80 σοιριηθιηογδία; δοουγαίίοτα 416 οἱ δ 

μᾶροί ἤθη. ΧΧ, 80 8β8αᾳᾷ. [πηυηϊίδίθιῃ ἃ [θη 6 Οοποθββδῖῃ οἰϊδηη Ρδ6- 

γἰβδάθσῃ βόύνδ886 ἰθδίδυν Ὠθ. ΧΧΧΙΥΝ, 86, 80}. θ6 ᾿,ϑπσοπὶ (ηϑῖ ἀθ 

ϑαῖγγο ὨΪΠΪ] δ] 18 80 0.8) οἰν (88 οἱ ἱττ 88 ἀθογοίθ ογαΐ, δ 400 ΟῚ 

60 ἢΠ|ἰ8 φυαοαῦο (οι. ΧΧ, 49 8544.), φαΐϊδυβ ἤυης 68 γί ν᾽ ϑρῖα ΟΡ 8ἢ- 

(Ὁ,. 868, 



172 ῬΆΓΒ ἈΥΐου. [404--- 

26 στεφίανοῦν] χρυσῶι στεφάνωι Παναϑηναίοις τοῖς μεγ](ά)λοις 
ἀπὸ χιλίων δρ(α)χμῶν | ἑκάτερίοϊν {ποιεῖσϑαι δὲ τοὺς στεφά- 
γοὺυς το[ὺς ἀϑλοϑέτας) τῶι προτέρωι ἔτει Παναϑηναίων τῶν με- 
γάλμυν κατὰ τὸ ψήφισμα τοῦ δήμου | τὸ πρότερον ἐψηφισμένον 

80 Λεύχωνι᾽ χαὶ ἀναγορεύειν ὅτι στεφανοῖ ὁ δῆμος ὃ ᾿Αϑηναίων | 
Σπάρτοχον χαὶ Παιρισάδην τοὺς Λεύχωνος | παῖδας ἀρετῆς καὶ 
εὐνοίὰς ἕνεχα τῆς εἰς τὸν δῆμον τὸν ᾿Αϑηναίων᾽ ἐπειδὴ δὲ 

86 τοὺς στεφάνους ἀνατιϑέασι τῆι ᾿Αϑηνᾶι τῆι Πολιάδι, || τοὺς ἀϑ- 
λοθέτας εἰς τὸν νεὼ ἀνατιϑέναι το[ὺς στεφάνους ἐπιγράψαντας 
“Σπάρτοκος | καὶ Παιρισάδης Λεύχωνος παῖδες ἀνέ- 
ϑεσαὶν τῆι ᾿Αϑηναίαιβδ στεφανωϑέντες ὑπὸ τοῦ δή- 

4θμίου τοῦ ᾿Αϑηνα[(]ω ν᾽". τὸ δὲ ἀργύριον διδόναι τος ἀϑλο-- 
ϑέταις εἰς τοὺς στεφάνους τὸν τοῦ [| δήμου ταμίαν ἐκ τῶν εἰς 
τὰ κατὰ ψηφίσματα | τῶι δήμωι μερᾳζ)ομένων τὸ δὲ νῦν] εἶναι 
παραδοῦναι τοὺς ἀποδέχτας 10 τὸ εἰς [τ]οὺς στεφίαϊϊνους ἐχ τῶν 

45 στίρ[(αὐτιωτικῶν χρίημμάτων. ἀναγίρ!ψαι δὲ τὸ ψήφισμα τόδε 
τὸγ γραμματέα τῆς] [ βουλῆς ἐν στήληι λιϑίνηι καὶ στῆσαι πλη- 
[σ]} ον τῆς Σατύρου καὶ Λεύχωνος. ἐς δὲ τὴν ἀνα] γραφὴν δοῦναι 
τὸν ταμίαν τοῦ δήμου τριαΐχ]]οντα δραχμάς. ἐπαινέσαι δὲ τοὺς 

ὅ0 πρέσβε(ς]  Σῶσιν καὶ Θεοδόσιον 13, ὅτι ἐπιμελοῦνται [τῶ] }ν ἀφι- 
χιν]ουμένων ᾿Αϑήνηϑεν εἰς Βόσπορον, [χα]]} καλέσαι αὐτοὺς ἐπὶ 
ξένια εἰς τὸ πρυταίνε] [ον εἰς αὔριον. περὶ δὲ τῶν χρημάτων 

ὅδ τῶν [ὀφειλομένων 12 τοῖς παισὶ τοῖς Λεύχωνος ὅ(π) ως 13 || ἂν 
ἀπολάβωσιν χρηματίσαι τοὺς προέδίρος | οἵ] (ἂν λάχωσι προε- 
δρεύειν ἐν τῶι δήμωι [τῆι | ὀγϊδίόηνι14 ἐπὶ δέκα 16 πρῶτον μετὸ 

1) ΟἹ. 408, 8 (8466 ἃ. 6ἢν.). ΑἸΒΙοἰΒοίδ6 ἰδ ρ6ὺ ἰοίπστα αὐυδάγθηηίυπι" 

Ραῃδι βοηδίσυτῃ (ἰπὰ6 δ ΟἹ. 407, 8) ἰῃ Το γ0 θη. 8.Ἶ}ἢ 80] θιηηὶ ἀθαϊ- 

οδίϊοπὶβ ἴογιαι]α γοίϊηθίυῦ ἰογηᾶ ποιηηΐβ δηϊαυΐοῦ, ουμὰ ἰῇ ἰρ80 ἀθογϑίο 

ν. 84. οἃ 8ἰῖ φὰυδ ἰψμη ἰδ ὕὑὴἃ ἰῃ ΒΘΥΤΏΟΉΘ ΟΟἰϊαάΐδηο υἱθοδηϊῃΓ. 9 [ἡ 

ΡΓδΟβθηίίδ ἱτρθηβαθ ταυΐαδθ ΒΤ ΘΧ ΔΟΓΔΙΙΟ τὩἰ ἰαγὶ, οχϑυβίβ ρθ6ὰ- 

ηΪ18 χυδο εἰς τὰ κατὰ ψηφίσματα ἀναλισχόμενα Θγοραθδηΐαν. 5608. 10 Νοῃ- 
ἀυτὰ ἰρι ἂν τη αυδοβίου 8 8 γαυ ΐ τα ἘΠ 8 γ0}8 ογαΐί, αυοὰ ἃ γοῦγρο ἀδυλυτῃ 

ἰηϑιϊ τὰ ναοί. 50}. 44 Ἐογίδβ86 ἷἰς οοφηδίίοῃθ αἰξίηρθραί γθρίϑιΩ 

[δυο δ πὶ οἱ ἰδ δρυὰ 1,Θυσορθιῃ τυ] τη να] γί, αὐ Δ 60 ΠΟΙΏΘΩ (ΠΧ [880 

σοηΐοίαθ υὑγθοῖὰ ΤὨθοἀοβίατα (οἵ. 4001. 4043). Νϑῖῃ 50 Βο] δϑίδθ Ὠϑιμοβίβθη 8 

(Ρ. 411, 934. Ὀἰηἀοτγῦ, φυὶ θᾶτη δυΐ ἃ βουΌγθ δὰ 80 ὕΧΟΓΘ [ΘΟ π 8. ὨΟΠΛΪὨ8-- 

ἴα γοίογί, τὴθα χαυϊάθιῃ βθηϊθηίί αἰ} ὑγἱ αθη τη 681. 48 Ῥγοίίατῃ ἔγυ- 

Ἰηθηΐ 6886 νἱἀοίῃγ, φυοὰ ΑἰμΘηΐΘη805 ἃ ζ:ΘΌΘΟΠΘ Θμθγηΐ. 808. 48 ΟΓ 

14. ΔΟΙΙΙ 45 86. Ἐλαφηβολιῶνος. ἀοηδβαθίαᾶ ἰῃ ΒδΟ ΓΘ ἰογιαθΐα, ἐν τῆι 

πρώτῃ ἐχκλησίᾳ, μἷο ἸΙοοσυμη ὨῸπ μαρϑί, χυΐα ποὺ ἀθογθίῃμη δηῖθ ἴρ88 Ὀϊο- 
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τὰ ἱερά, ὁίπως ἄν] ἀπολί(α) [β)όντες τὰ χρήματα μὴ ἐγκαλῶσίι 
60 τῶι [δήμωι τῶι ᾿Αϑηναίων. δοῦναι δίς τὰϊς ὑπηρεσία) !ς ἃς 

αἰτοῦσι Σπάρτοχος χαὶ (Π)αιρισίάδης 16, τἰοὺς δὲ πρ[έϊθβεις ἀπο- 
γράψαι τὰ ὀνόμαϊτα τῶν | ὑπ]ηρ[εσιϊῶν ὧν ἂν λάβωσιν τῶι γραμ- 
μα(τεῖ τῆς β)ουλῇς “ οὺς δ᾽ ἄν ἀπογράψωσιν εἴναίι ἐν τῶι] | τ|ε]- 

θὅ ταγμένωι 17 ποιοῦντας ἀγαδὸν ὅτι [ἂν δύνω)ϊνται τοὺς παῖδας 
τοὺς Λεύκωνος. Π....... .[(ο)ςς 18 Τιμοκράτους 19 Κριωεὺς εἶπε᾽ 
τὰ [μὲν ἄλλα χα] 0) Ἰάπερ 20. ̓Ανδροτίων, στεφανῶσαζι δὲ καὶ ᾿Απο- 
λ!μλώνιον 2: τὸν Λεύχωνος ὑὸν ἐχ τῶϊν --- --ττ τς -Ἰ 

Ὠγϑῖα ἰδοίγα ογαΐ, ἰΐα αὐ ργοχίτηα οοηΐίο 5810 ἢ ἐν Διονύσου ἐχχλησία, ργΐταο 
Ροϑί ἰουΐίαϑ ἀΐθ, ἰῃ 4. ποὴ Ἰἰοοθαΐ οὐτὰ ῬΟΡΌΪΟ ἃϑὶ ηἰϑὶ ἀθ Βδοοιιὶ 880 8. 

Ῥοδϑί ϑϑῖὴ ΨνΘΙῸ 1|1Ὸ δῆπο ἀυδ5 ΟΧίγδογ αἰ μα ΥΪ88 σοηϊοπθ5 Ὠθιηοϑίμθηΐθ γοβᾶ- 

[ἰοῆ6 ἴῃ ἀυοαονροβίγαυτη οἱ υηᾶἀονυϊροβί μη ΕΪΔΡΏΘΌΟ] ΟΠ 8 ἀἴθηα σοηβίϊ 88 

ΒΟ }8 (6808. ΠῚ, 641) φυϊδυβ ἀθ ρᾷοθ οὐχ ΡΒ ρρο ἰδοίθπ δ ἀθ ΟΡ. 

Ουδῦυπὶ ἰὴ ῥγίογθ υἱὐ οἰΐδιη ἀθ ρϑουη δ 1}}}8 γοἀἀθηαὶβ ἃρδίαν δῖ. ΟΟὨϑ,- 

ταἰϊϊαγ. 56ῃ. 46 ΙΑΙΡΙΣ. 41 Οἱ. 8918, 48 ὉΣ. 49 Ραϑῖϑυ βοοὶυ8 

Αηάαγοίϊοηϊβ οϑί, ἰὰῃὰ χαθὰ Ὠοιροβίβθηθϑ οὔδίίοηθιῃ ΧΧΙΥ δΒαρυϊί. δϑοδ. 

40 ΑΠΕΡ. 41 Ῥγδοίθυθα Ὠυ8αυ8ι: ΟΟΙΏΙΏΘΙ ΟΥ̓Δ. Εϊ ἱπρουὶΐ ρα ϊοὶ- 

ῬΘΙῺ ΠΟ ἔα 886 ΘΧ ὈΓΪΟΓΒ ἀθογϑίΐ δυβυϊμθηίο δρραγοϑί. 

102. ῳ Τὰρὶ5 οδ]οᾶγίαβ ἴῃ ααδίίιο" ρᾶγίοβ ἰγδοίιϑ, ἱπυθηίαβ 
1 δοοϊοϑία νἱοὶ Ακαθη-οἰβδοιοία, πῖον ορρίάα Τοηιγγμί οἱ Τα- 
πιαᾶθ. Ἐπχ Κοθμὶογὶ οὐ Κοθρρθῃΐ δροργδρῃΐβ οϑα. Βοόθοόοκὰ (. 1. 

α. 9117. 

Ξενοχλείδης Πόσιος ἀνέϑηχε | τὸν ναὸν ᾿Αρτέμιδι ᾿Αγροτέραι, | 
ἄρχοντος Παιρισάδους : τοῦ [ Λεύκωνος Βοσπόρου 2 καὶ θευδο-- 

ὅσέης καὶ βασιλεύων Σινδῶν | καὶ Τορετῶν καὶ Δανδαρίων. 

{1{ἰογαΐυγα οἷο; ΘΘΟΩ τοϊϊαυΐβ {Π{{0Ὑ}8 τ ΠΟΓΘ8. 4 844--809 ἃ. 

Ομν. Οἱ. 4043. 4 ὸ οἷδβ αῦ80 δοαυθπηίυν οἷ. {ἰαϊυτα 4100 οὑτὴ ὨοΟίΐ8 4---8. 

108 ΜδΙΠΟΓ οδπαϊάστη, ἰῃ ορρίἀάο Ταπιαθ. Ἐπ Κοθμ]οῦί 
ῬρίγοΟΡΟΙ δηΐϊ ΔΡΟΟΓΔΡΒΟ ροϑί 8}105 θα. Βοθοκὴ (. 1. α. 9148. 

Μήστωρ Ἱπποσθένεος ὑπὲρ τοῦ πατρὸς [ἀνέϑηχε ᾿Απόλλωνι!, 

εογαίασα [οηἰσα. Ο οἱ Ω γοὶαυΐβ Ε{{{0 018 ρα} ] 0 τ ΟΓΘ8 0880 ΚΟΘὮΪΟΥ 
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ἀγωνοθϑετήσας, [ ἄρχοντος Παιρισάδεος 2 Βοσπόρου [καὶ Θεοδο- 
ὅ σίης καὶ βασιλεύοντος Σινδῶν [| χαὶ Μαϊτῶν 8 πάντων. 

- 

89. ΒΌῸΓ 16 το. ἀθ 18 ΓΟΪΠ6 (ΟΙΔΟΒΔΓΥΘ Ρ᾿. 34. ἰοβίϑίυγ. 4 6 Αρο!!ηὶβ 

δρυά ΒΟΒΡΟΓΘΠΟΒ Οὐ] οἵ. 4002. 4. ΕΚιϑὶ πο εἰξα]υπὶ ρ80}}0 ΓΘΟΘΠΓΊΟΓΘΙΣ 
0886 αυδιη ἢ. 1083 ὈγΟΡΔΌΪ 6δϑὲ (οἵ. οί. 8), ἰδθὴ ἰίθη δὰ Ραογίβϑδάριῃ 1 

[ουσοηΐβ Π]ΐατη βρθοίδγο ὃχ ποῃλίηΐ8 ἥοχίομθ δρρᾶαγεῖ. Νϑηη ΓθΘΟΘὨΠΟΓΌΙΩ 

γορῦση {{{π||10Ὸ8 ΟΠΊΏ65 φσθηθίίναια Παιρισάδου ΠδΡοΓὸ ορβογνανῖὶ ΚΟΘΏΙΘΓ. 
8 Αἵ. βίγαρο ΧΙ ρ. 495 (. τῶν Μαιωτῶν δ᾽ εἰσὶν αὐτοί τε οἱ Σινδοὲ καὶ Δαν- 
δάριοι χαὶ Τορέται χαὶ Ἄγροι καὶ ᾿Αρρηχοί, ἔτι δὲ Τάρπητες Ὀβιδιαχηνοὶ Σιττα- 
χηνοὶ Δόσχοι, ἄλλοι πλείους. ἴαπὶ οὑτῃ ἢ. 408 ἴγ08 Ιηοὰο 6ΟΧχ δἰβ ρορῃ 8, δἰὸ 
ΟἸΏΠ68 Μαϊίδο Ῥδου βδα δ ἱτωρογίο βϑυθίθοιί ἀϊοδηΐαγ, δὰ0 ἰᾳΓο Β. Ὠθηο {ἰἰὺ- 

υτὰ ἴ}1|ὁ γϑοθηζόγθια ἰυάϊΐοανίξ; οοηΐγα ἢ. 404. ΓΘΟΘΒΠΟΓΘῚ οἰΐδη 6886, φυΐδ 

ρΓϑοίου Μαϊίαϑ ἰδἱ δοοθάργθηΐ ΤὨδίθηβθβ. 

104 Μοπυτηθῃίυτη οὐ ἀυδθι8 βίδίυβ δἷηθ οδρί(ἰθυ5, δά 
᾿{{π5 Ἰδοὺ ΤΟΙ] ΚΙΔΠῚ ἰῃ ἰδίμηηο αυΐϊ δυτὴ ἃ βδ'πι Ταμηδηΐοο αἱ-- 

νἱαϊῦ. [πὰ Ὀαϑὶ 4086 οἰΐτη 5ίἰαίμδα οοηίυποίδβ βυβίοθδύ {1{0]08 

οχϑίδὺ αυθ οαἱάϊ ΚορἢΪΟΓ Ὀ᾿5βογίδι 0) 80} 16 πηοηυτηθηΐ ἀἃ6 Ϊ8 
Βοῖΐηθ (ΟΤΔΟΒΆΓΥΘ, Ῥρίγοροὶὶ 480ὅ. ἰδ. 1, οὐ οχ οἷυβ ΘΧθρ]0 

Ροϑύ 8]10ο5 Βοθοκὴ (. 1. ἃ. 9449. 

Κομοσαρύη: ΓοργίππουΣ ϑυγάτηρ, Παιρισάδους 8 ἠυνή, εὐξα- 
μένη | ἀνέϑηχε ἰσχυρῶι ϑειῶι 4 Σανέργει καὶ ᾿Αστάραιδ, ἄρ- 

{μιἰογαΐίαγα Ιοπίοα υο βδγίβ. (6.1. 6. 9855 Καμασαρύη Βιϊμγηΐδο 
γορίηδ οϑί, 489 αασ ἢ ΠΟΙΏΘη ΤΙηδηϊΐοϑίο ἰάθιῃ 8ΐ, οχ γϑρὶᾶ ΒΟΒΡΟΓΘΠΟΓΊΙΩ 

(Δηλ}} 18 ἔαἶθ86 νἱὰ οί. Β. 4 Οἱ. Ὀίπαγοι. 1, 48: ἢ τὸ χαλχοῦς ἐν ἀγορᾷ 
στῆσαι Παιρισάδην (οοἀᾶ. Βιρισάδην) καὶ Σάτυρον χαὶ Γόργιππον τοὺς ἐκ τοῦ 
Πόντου τυράννους, υϑὶ ἰπίθ 1] ρϑηατηα 6886 Ρϑουίβδαάθιῃ 1 αυἱ ἰᾳτῷ τοσηυμὰ Βο- 

ΒΡΟΥΪ ἰθηθ δαί οὐὑτὰ ϑαΐγγο Π]ϊο δία τηδχίμηο οἱ ἀουθὶρρο 80 θΓῸ ἀθιηοηϑίγα- 

νΥἱὶ ΒοΘΟΚΩ [Ιηἰτοὰ. Ρ. 98β. Ἐυμπάθτῃ 6586 ἀογαίρρυμα ϑαίγεὶ {ἴ. δρυὰ Ροϊγδο- 
πὴ ΥἼ1Π, δδὅ οοηΐθοῖϊί ΚΟΘΏΪΘΡ ργόρϑδηίθ Β. Νϑᾷὺὰθ αυδίυμῃη αυΐῃ 80 60 

σοπαϊία 51 Θογρὶρρία ὕὑγ08 δἰπάογυμῃ (4006). 8 Ε΄. 4033, 4. ἰσχυροῖς 

ϑειοῖς Κ., ἰσχυρῷ ϑείῳ (΄να!ὰο οἱ ἀἰϊνὶπο᾽) ΒοΘΟΚΗ. Ουἱ υἱ τϑοίθ νἱο]οπίϑιι 

οὐ βυρογυδηη ηὐυμηοῦὶ πηυϊαἰοηθηλ γοίθοὶί, βίο ἰηἰυγία δαϊθοί γα ῬγῸ 850}- 

βίδαπίϊνο ροβυΐϊ,. Ναιὴ ἀθ ϑειῶι ρῥΓῸ ϑεῶι, αυδηι 88Ππ6 ΠΟῚ 58{|8 δοουγαίο 10- 
Ὠἶσδπλ ἰογιηδηλ αἰχὶ ΚΟΘΏ]ΟΡ, ἢ0}}Δ δὲ ἀυδιίδηαϊ οαι8α, αυυμ 8] 6 Γ8 886- 

ΟὟ ἃ. ΟὮΓ. αὐδῦϊ ραγίθ υδίᾳφυαρ ἰγθαυθη( βϑίτηα ἰυογιΐ δου ρίγα εἰ ὉΓῸ ε 

γΟΟΔ}} ἰπϑοαχαθηίθ. 5 Ὀϊγαμηααθ ποϊθθη Ὀδγθδυυτ 6586 σοηΐγα ἈΟΟΒο ΤῺ 

(ᾳφαὶ “Ἑχαέργει οἱ ᾿Αστερίαι Θτηθῃάδτθ δ.81.18 68) ἰᾳγο τοπυὶϊ! Κ. ῥγορδηίθ Β. 
Νραᾳῦθ ΠΡΓΟΡΔΌΪ9 οδ΄, 6 ϑυγία δβογυτῃ ἀθοσυλ ου]ίαμη τοροίθηἀυχ 6886, 
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χοντος [Παιρισάδους [ Βοσπόρου καὶ Θευδοσίης καὶ βασιλεύοντος 
[ΣινδΙῶν χαὶ Μαϊτῶν παΐντων] [ καὶ θατέωνϑ. 

4αυία ᾿Αστάραν οογίο ΑΒίαγίθη 6880 δαἀτηοάυπὶ γϑγὶ βἰ γα 6 οοηΐθοίί Β.; ἀθ 858- 

ὨΟΡἾΒ ποιῃηΐηθ αυ86 ἀἰβραυίϊαν! ἰάθτη ἡἰπ 8 ἰηοοτία υἱαθηίγ. 6 ϑατέ(ρ)ων 

οιηθηάδγογαί Κὶ. ἰηΐο } οἰβδίηθ. Τηδίθηϑδίυτη φϑηίθιη ἰῃ Αϑίδιίοα γομπὶ Βοβρο- 

Ραηὶ ραγίο ἰυΐἷθδ86 ἀθιηοηϑίγανὶ ἐ Β. [Ιηἰγοά. ρ᾿. 102 84ᾳ4ᾳ. οὕτὰ νἱάογοῖ ἂρυὰ 

Ὀιοάογυαμι ΧΧ, 48 ᾿Αριφάρνης ὁ τῶν Θατέων (ργῸὸ Θρᾳκῶν) βασιλεὺς ΘΙηθηάδϑη- 
ἀμ 6586, ῬΓΔΘβου τ οατὴ θάτης Πυαθὴ ἴῃ ᾿αΐὰ8 γορυϊ Ππί 8 σΘΟΙΩΙΏΘ- 

τοΓοίυ . ! 

105 ΤΆΡυ]α τδυτηοῦὶβ Ροηίθ οὶ ᾿ηγοπία Αἰ πθηΐθ ἰῇ δΓῸ06. 

Εἀά. Κυχμάπυα!β ᾿Αϑηναίου ΥἹ ρ». 479. ΚορλοΡ α. 1. Αἰ. ἢ 
44. 

ἐνόουν ιλ. νον νον εν εν ενενννον {[Αϑηνα)ίων χα [...ὉὉν νος 
νέον. { δωρειῶν ὁ... .0ὐνὐν νον εεον ον... [τὸν δῆμον τ. 
ΤΠ  ΨἘ{Ψ{ᾳ0.0Ε.Ε “ττ.ν} καὶ τοὺς συν εν. νεννννον “γτηλν Ὁ α τοῦτ 
τῶν μδτ....«6..ν ο- “δὶ πρὸς τὸν δῆμον... ...... . 
[.....] τοῦ εὖνοι [..... οὐ ν εννν «ἀγ[αϑ)ὸς περὶ ᾿Αϑηναίους.. 

10.....{..0{. ρου πράττει [.....᾿. εν εν εν. [μετὰ τοῦ δήμου 
[τοῦ ᾿Αϑην)αΐων, ὅπως ἂν εἰδῶσιν ἅπανίτεὶς σ{τ|- ὁ δῆμος [ὃ | 
᾿ΑἸ]ϑηναίων ἀποδίδωσιν χάριτας μ(εἰγιάλας τοῖς εὐεργετοῦσιν 

15 εἰαυτὸ[ν]1 καὶ διαμένουσιν ἐπὶ τῆς εὐνοῆα|ς] τοῦ δήμου, εἶναι 
Πεισιϑείδην Π[ε ισ]ιϑε[ῇδου Δήλιον ᾿Αϑηναῖον αὐτίὸϊν] καὶ ἐχγό- 
νους αὐτοῦ πλὴν τοῦ πείμιφϑίέντος ὑπὸ τῶν ἐχϑρῶν τῶν τῆς 

20 πίόϊλείως χαὶ Πεισιϑείδου ἀνελεῖν αἰὐ]!τόν " γράψασθαι δὲ αὐτὸν 
δήμου καὶ! | φυλῆς χαὶ φρατρίας ἧς ἂν βούληται] ὧν οἱ νό- 
μον λέγουσιν" τοὺς δὲ πρίυ[τ]άνει[ς(] δοῦναι περὶ αὐτοῦ τὴν [ψῆ- 

25 φ]!ον τῶι [δήμωι εἰς τὴν πρώτην ἐκκχλίη)σ]ίαν᾽ ἀναγράψαι δὲ τόδε 
τὸ ψήφισίμ|α] εἰς στήλην λιϑίνην τὸ(γ) γραμματέα τὸν κατὰ 

[Διίογᾶθ Ἰομίοδθ υοῖϊβᾶγθβ8 στοιχηδὸν ἀἰϑροδβίίαθ. Εχ ϑογίρίαγαθ βΘηΘΥΘ 

ΚΟΘΉΪΘΡ Ῥ80}1Ὸ ροϑί τηϑαϊυτ βαθοῦ υἢ 8. ΟἾγ. χααγίθμη Ὦδ6ο6 ἰηοίδα οοἰ]ϑαὶ 

τηοηπἰίᾳι!θ, 8ππη0 844 δυΐ 848 ἃ. (ἢν. ρυὰ ΑἸΩΡΒἰ οἴἰομδ8 ΠΟΙ Ρμΐοοβ ἀ6 Ὦ6]0 

ἰη(9Ρ Αἰ ὨΘὨΐΘΏΒ68 ὁ6{ Ὦ6]108 ᾿ἰἰσϑίπμι 6886 (Η. ϑαυρρο Οὗ. Αἴΐ. ΠΠ ρ. 485 544ᾳ.). 

ΡΒ 05 ργίποθρβ οἰὰβ ἰδοιοηΐβ 4080 Αἰμθηἰθηδίδυβ ίανθοθαίὶ [886 νἱάἀοίοΓ 

αἱ δηίθ ΡῬγίμβοάογυβ (η. 74), 804 οὕ 6) 1] Αἰ θηΐθ 865 ἰπ|618Δ ἐθηλρ]: ρεί- 

ὙΒΓΘ ΟΟΠΔΡΘΏΟΡ (ξ ἰαπὶ ΔΏΠΟ 876 ἃ. Οἢγ. ἰϑοθγϑηί, οἷ. 7041) ραίγία ὀχρυ!]- 

88 ΘΓδί. 4 Εἴ. 4044, 
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πρυτανείαν χαὶ στῇσαίι [ἐν] ἀχροπόληι 2" εἰς δὲ τὴν ἄναγρα- 

80 φίὴϊν τῇῆξς σζήϊλης δύτω ὃ ταμίας τοῦ δημίου τ]ριάϊχοντ]α ὄραχ-- 
μᾶς. εἰὰν δέ τις [ ἀποϊκτείν ε18 Πεισιϑείδην, πολέμ{ιϊος ἔσϊτω 
τῶι δήμωι τῶι ᾿Αϑηναίων χίαίξ ἢ πόλις] ἢ ὑποδεξαμένη τὸν 

35 ἀποχ[τείναντα!. ὅπως ἄν δὲ μὴ ἀπορῆται τροφῆς Πειμριϑείδης 
ἕως ἂν κατέλϑη!ι εἰς Δἥλιον, τὸν ταμίαν τοῦ δήμου [τὸν ἀεὶ 
τἰαμ[ι[ξύοντα διδόναι Πεισίι[ϑείδη:}] δραχμὴν τῆς ἡμέρας ἐχ τῶν 

40 κατὰ ψηφίσματα ἀναλισχομένων [τῶν δήμωι] ἐν δὲ τοῖς νο- 
μοϑέτα! {ς] τοὺς προέδ)ρους οἱ ἂν προεδρεύωσιν | [καὶ τὸν ἐϊπ{ισ]τά- 

45 τὴν προςνομοϑετῆ [σαι τὸ ἀργ)ύριον τοῦτο μερίζειν τοὺς ἀπο- 
δέέχτας τῶι ταμίαι τοῦ δήμι[ου εἰς τὸν] ἐνιαυτὸν ἔχαστον᾽ ὃ δὲ 
τ[[ «μίας ἀποδότω Πεισηϑείδει κατὰ [|[τὴν πρυτ]αἰνεΕίαν ἑχάστην. 

50 εἰὰν δὲ (μ) [ἡ ὁ ἐπιψηφ)ίσωσιν οἱ [πρϑόεδροι καὶ [ὃ [| ἐπιστάτης 
τῶν νομοϑετῶν, ὀφειλίέἰτω ἕχαστος αὐτῶν Χ ὃραχμὰς ἱερὰς] 
[τῆι Αϑηνβι. 

Ὁ δῆμος Ὃ δῆμος 

ᾧ Οἵ, 148, 943, 8 ΚΤ..Ν--. ἃ ΒΌΡΡΙονί. τίιίνὸς ὁ] Πεισιϑείδης 

ΚΟΘΒΙ]. γίϊουϊο Ῥγδοίθγ τἸθογοπὶ δαάϊΐΐο. ὅ [,δ66 οοῃδίϊαίϊαμα ογαΐ, αυδ6- 

ὯΔ81) ΟἸΔηΐΪΠΟ ἰΠηρΘΏΒδΓΠ ΘΘΏΘΓΔ ΟΧ [1118 ρϑοιη 8 (ἐκ τῶν εἰς τὰ κατὰ φη- 
φίσματα ἀναλισχομένων τῷ δήμῳ) βοτεὶ ᾿ἰοογοί. Ουΐδυ8 χαυτὰ αἰϊπηϑηίδ Ρίβἰ-- 
(Βαϊ ἀθογθία θῇ ΘΟΕ ΠΟΓΘη Ρ, θοαὶ μος δααϊ ἀθῦοῦδϑί, ἰὼ χαρὰ ποχηοίθι 8 

Ιηδηδαίαγ. ΑἸ οΓ ΗδΡρίο] δίυαϊθη ἄδογ δἰί. ϑίδαίβυ. ρ. 485. (ἀοίοσυτη ργοὔ-- 

ΑΡΙ ποιηοίποίδγι ΘΟΙΩΤΘΙΟΓΔΗΓ ΣΡ ἱπ ΙΘ56 δρυὰ Ὠοιηοβίμδοηομι ΧΧΙΥ͂, 838. 

6 ΔΕΒ. 

106 Ταῦυ]ὰ τρᾶγπιοῦὶβ Ροπίθ οἱ ἱηνοηία Αἰμθηΐβ ἴῃ ΔΓΟΘ. 
Βαά. Ριι(αΚὶ8Β Ερῃ. 404. 44ὅ. ϑᾶυρρθ [πβοῦϊρίίϊοηϑθθ Μδοθαοῃῖοὰθ 

αυδίίαοῦ Ρ. 17 81ᾳᾷά. Εχ δ80ὺ0 γοιβθηΐαιιθ δροργᾶρμο Κοϑθ]ογ (. 
Ι,. Αὐἱ. Πα 4418. αἵ. Ε. Ἀθυ85 Μυβ. ΒΒ. ΧΧΧΥ͂! ρῥ. 161] 544. 

[---- ἐπειδὴ ---- - ἡ πολιτ]εία ἣ δοϑίεϊ]σα [τῶν πατρὶ 1 χα] ]ὶ 

{{ἰἰϑγθ Ἰοηΐσϑθ νοϊβαγοβ ἀϊβροδίίδθ στοιχηδόν. --- ΑΥὙΡΌΔ8Β οὐτα 8. 8357 8. 
ΟὨγ. πιογίπο Νοορίοϊϑιηο γαίγο γοβῃθπη Μο]οββογυτα ΟΡ υΐδθθί, ἃ ΡΒ Π ρρο 
ἘΏΡΟΥΪΟ ῥΥϊναίαβ οϑί δυΐ ΟἹ]. 409, 8 (8444 ἃ. (ἢγ.), χυο ἰϑωροσγθ Ὠἱοά. ΧΥ͂Ι, 
18, 4 ΘΠ) ΤΟ ΠαΙΓαΐ (οὰπὶ [υϑέϊηυβ Υ11, 6 τϑοίθ αἰοδὶ “ἴῃ οχὶ!ο οοη- 
80Πη}1}), δυΐ οογίθ οἶγοα ἰά ἰθτηραβ (Βομδοίον Ὀθιω. 11 Ὁ. 898 ργορίον [Ὁ 611.] 
ΥΙΙ, 82 ἰδ δῆη0 848 Θχρῃ ]δύτη ρῥαΐαί, Ἀθυ88 Ρ. 166 8ὴπο 844 δυΐ 840 ἀο- 
ΙΔΌΠΩ). ΤΌτχῃ ἰρίίυγ Αἰ ΒΟ Θη808 ἤδ66 ἀθογονοστηβ, ἰὰ αυοὰ δβοτγίρίαγαθ ρ6- 



40] [1]. Α ἢηθ 611 Ρο]οροηποϑίδοὶ δὰ Αἰοχϑδηαγὶ Μαρῃὶ τωοσίΐθῃ. 177 
- 

τῶι πάππωι3 καὶ αἱ ἄλλαι δ᾽Ιωρειαὶ ὑπάρχίομσοσίι καὶ α]ὐτῶι 
δ καὶ τοῖς ἐχγόνοι)ς [χα]}[ εἰσι χύζριυ)αιϑ. ἐπιμε[λ)ε[ἴσϑαι) [ δὲ ̓ Αρύβ- 
βου, ὅπως ἂμ μηδὲϊν ἀ]διχῆται, τὴν βουλὴν τὴν ἀεὶ βουλεύ- 

Ἰθουσαν χαὶ τοὺς στρατηγοὺς τοὺς ἀεὶ στρατη[γοῦντας καὶ ἐάν τις 
ἄλλος που ᾿Ἀϑηναίων παρατυνχάϊνει. εἶναι δὲ αὐτῶι πρόςοδοϊν 

15 καὶ πρὸς βουλὴν καὶ πρὸς [ δῆμον ὅταν δέηται, καὶ τοὺϊς πρυ- 
τἄνεις οἱ ἂν πρυτανεύωσιν ἐπιμελεῖσϑαι ὅπως [ ἂν προςόδου 
τυγχάνει. ἀναγράψαι ὃε τόδε τὸ ψήφισμα | τὸγ γραμματέα τῆς 

20 βουλῆς ἐν στήληι λιϑίνηι χαὶὶ χαταϑεῖναι ἐν ἀχροπόλει᾽ εἰς | 
δὲ τὴν ἀναγραφὴν τῆς στήλης δότω ὃ ταμίας τοῦ δήμου [ΔΔΔ 

26 δραχμὰς ἐκ τῶν χατὰ ψηφίσματα μεριζομένων τῶι [| δήμωι. χα- 
λέσαι δὲ ᾿Αρύββαν | ἐπὶ δεῖπνον εἰς τὸ πρυτανεῖον ἐς αὔριον, 

80 καλέσαι δὲ [ καὶ τοὺς μετ᾽ Ἀρύββου ἥχονίτας ἐπὶ ξένια εἰς τὸ 
πρυτανεῖον ἐς αὔριον. χρηματίσαι δὲ καὶ περὶ τῶν ἄλλων [ὦ]}ν 

86 Αρύββας λέγει4. τὰ μὲν ἄλλα καϑάπερ τῆι βουλῆι, ἐζὰν ὃ) 
τις ᾿Αρύββαϊν] β[ια]ίωι ϑίαναϊτίωι ἀποχ[τίνηι (ἢ) τῶν πίαίδ] ὧν 5 
τινὰ τῶν ᾿Ἀρύββου, εἶναι) τὰς αὐτὰς τιμω[ρ]ίας αἵπερ [κ]αὶ 

40 ὑπὲρ τῶν ἄλλων εἰσίίν}  ᾿Αϑηναίων 1. ἐπιμελεῖσίϑαι δ)]]ὲ καὶ τοὺς 
στρατηγοῦϊς, οὗ ἃ}}ν στρατηγὥ)σι, ὅπως ᾿Αρίύββα][ς καὶ οἱ παῖ- 

45 δες αὐτοῦ [χομίϊσωνται τὴν ἀρχὴν τὴν [πατρ]!ώιαν 8. 
ἸῺ ΟΘΟΙῸΏΔ: ἴῃ ΘΟΓΟΏΔ: 

Ὀλύμπια ΠΙύϑ]ια 
τελέωι τελέωι 

ὨΘΓΘ ΘΟΠΗτΙ δὶ ἰηἀϊσανὶΐ ΚΟΘΕΪΘΓ. 4 ΑἸοοίαβ, οἵ. 680, 48 οὔἴὰ ῃοί. 89. 

ὦ ΤΠΑΓΎρδΒ, αυθιὴ 0]. 87, 4 (4949]8 ἃ. ἢν.) οἰϊατηΐατη ραθγυγα ἔαΐδ86 ἀἰδβοὶ- 

08 ΟΧ Τυο. 11, 80. ΑἰΠΘηΐ8 οαἀποδίυθμῃ τοίογαηί Ρ]αϊ. Ργγγὰ. 4. [Ιυϑβίΐη. 

ΧΥ͂ΙΙ, 8. Οἵ. Ἀθυβ8 Ρ. 164. 8 ΚΥΙΙΑΙ. 4 Ηἰο Ἰαρίοἰάδο ἱπουγία δ᾽ αυϊὰ 
Θχοί 886 τηϑδηϊοϑίαμη 68. δ η1. 6 Νονί ἀπο8, Αἰοσθίδηῃ οἱ Αϑϑοὶ- 

ἄδι), ΡΥ ρδίγοῃ ((ΐ. Ραυβ. 1, 411, 1. 8. δ). 7 α΄. θοῃ. ΧΧΙΠΙ, 89: 

ὁρᾶθ᾽ ὅτι πάντες, ὦ ἄνδρες ᾿Αϑηναῖοι, τὸν αὐτὸν τρόπον γεγράφασιν" ἔστω, 
φησίν, ὑπὲρ αὐτοῦ ἡ αὐτὴ τιμωρία, καϑάπερ ἄν τὸν ᾿Αϑηναῖον 
ἀποκτείνῃ. ϑαῦΡΡΘ. 8 ἀογίθ ἤθ40 ἰυτη ΠΘ46 80 Αἰδϑηϊδηβίθυβ γθ- 
Βιπἴὰ8 681 ἴῃ ΓΟΘΏΩ ΑΓΥΌΡαΒ, 864 δυϊ (1ὰ αυοα τα Ἰοηρθ νοῦ 81 }}}1- 

υ νἱἀθί}) ἰῃ ΟΧΙΪΪΟ τηογίι8 θ8., δὺΐ (υὐ σοῃίθοὶϊί Ἀθυ88 Ρ. 472, δρυὰ 

Ὀἰοάογαα ΧΥΠΙ, 41 ᾿Αρυπταῖον ἰῃ ᾿Αρύββαν τημίΔη8) ροδβί Αἰοχϑηάγὶ Μ. τοοῦ- 
ἴθτῃ ἰῷ ραϑίγίδιη γθαυχ ἱτροῦὶο ρος υ8. 

107 Ταρυ]α τηδγιηογὶβ Ηγιηθῦϊ ἱηγθηία Αἰδϑηΐβ ἴῃ 8ΓΟΘ. 
ἙἘαά. (. αυγίυ5 Ἠδτηδο Υ̓ ρΡ. 407. Κορθὶον α. 1. Αἰ. Π| 446. 
τ οΥ ΟΣ, Β.)1ομθ. 42 



178 ΡΔΥΒ ὈΓΙΟΓ, [4191--- 

[Ἐπὶ] Νικομάχου ἄρχαϊντος: ἐπὶ τῆς [ ΠΙανδιονίδος ἑβδόμης 
[πρυτανεία]ς, ἐνάτηι καὶ εἰχοστῇι τῆς πρίυτ᾽ανείας, τῶν προέ- 

ὅ ὅρων ἐπεψήφιζε)!ἢν ᾿Αριστόμαχος ἐξ Οἴου, ᾿Ονήσιππο[ς] ᾿Αραφή- 
νιος ἐγραμμάτευεν᾽ ἔδοξιεν τῶι δήμωι ᾿ ᾿Ἱ᾿ππόστρατος ᾿Ετεία ρ[χί- 
δου Παλληνεὺς εἶπεν" εἶναι χία!}Σ τοῖς ᾿Ελαιουσίοις 2 τὰ αὐτὰ 

10 ἅπίερ!} ὃ δῆμος ἐψήφισται τοῖς Χερρίονη)σίταις 8, τὸν δὲ στρα- 
τηγὸν Χαίρητα)}  ἐπιμεληϑῆναι αὐτῶν ἐν τῶι [τρόπ]]ωι τῶν 
αὐτῶι, ὅπως ἂν ἔχοντες ᾿Ελα]ιοούσιοι τὰ ἑαυτῶν ὀρϑῶς καὶ 

15 διχ] ] αίως οἰχῶσιν μετὰ ᾿Αϑηναίωνδ ἐν Χερρονήσωι. καὶ χαλέ- 
σαι τοὺς ᾿Ελα]ιουσίους5 ἐπὶ δεῖπνον, εἰς [τὸ πρυτανεῖον εἰς 
αὔριον. 

{π|{6γ86 Ιοῃμΐσϑθ γ Ιραγοβ ἰποῖβαθ στοιχηδόν. 1 ΟἹ. 409, 4. (8440 8. 
Ομγ.). 4 ΕἸαδυβίογαμη οἰν 85 οὑγὼ 87δ 8. ΟὨγ. οὐπὰ ΑἰΠΘΗἰΘηβδὺ85 ἴοσ- 

ἀυδ (οοἰδδοί (68 ", 47), βυητὴ 6 ἰῇ 60 ρούβονυογανὶ οἰΐδιη οἷβ ἰθιῃρογίθυ8, 

φαϊθαβ τοϊίχυθθ Οδογβοηθβυβ ἴίοσο ἰοΐδ 8 οἱβ ἀθίθδοοσαί (Ώθῃ. ΧΧΠΙ, 158). 

Νὴ οἸογποθοβ Αἰμοηϊοηδβίθαῃ, 864 οἰν δίθτη ϑ8οοίδηι ΕἸδουϑίοτιιηλ ποιιΐηθ ἷο 

ϑἰσηϊβοονὶ ν. 1ὅ ἀοσοί. ΟΕ. 4 Ορρίἀᾶ ποηηῃυ}δ ΟὨΘΓΒοηθϑὶ, αυδθ σοη- 

ἰυποίατῃ οἰν ἰαΐθι παρυθδγίης Πίο οἷ δ|}0] Ἁμουβοποδιίδγυσηα ποιῃΐηθ ἰηαἰσδγὶ 

ΡΓΟΡΔΡΟΙ 6 σοπίθοὶ! (. 4 Οδαγοία ΤΒοορηγαβδίο ἀθιηῦτη διομοηΐθ, 86Χ 

ἴογθ τηϑηϑίρυβ ροϑί ποὺ ρ] οἰ βοϊίπῦ, ΒΥΣΖΘΏ (8 ΔΧΙΪΟ τ ββτ 8818 σοηϑίϑί. 

Αἴ θυ ἰδ δηΐθα οὐ Οἰ8880 ἰῃ [1118 γορίοηϊ 8 γουβδίι τ 6886 Ὀγϑοίου ἤπης 

{πὰ ἰδῦυ]α Ὠδνδ 18 (ΒΟΘΟΚΗ βϑουγικ. ἢ. 4441, (. 1. Αἰδ. 11 808, 81 544.) 

ἀοσοί. Φ. ὅ ΟἸογποῆὶ. ὦ. 86 [1,οραίὶ ΕΪδουδίογυμα. (. 1 Ἐχβρϑοίδυδγ 8 

Ροϊίΐυ8 ἐπὶ ξένια. Αἱ νἱάοηϊν 80 ΕἸδθυ 8118 ἰορβαιΐ πηϊϑϑὶ 6886 Ποιηΐηθ8 αυὶ 

δι) δηΐθα ὨΟΠΟΡΙ8 σϑῦβα οἰν (δίθιῃ Αἰίσδτη δοοθρογαηί. Οἵ. 48, 18. 

108 Ἐγαριηθηία ἄσο ἰΔθυ]86 Ἰδρίαἷβ Ῥοηίθ! οἱ ἱπυθηΐὰ Αἰμ6- 
5 ἴῃ 8ΔΙῸΘ. α 66. Ρι{{κ|5 Ερῃ. 8128. Ἐχϑουιρϑὶί Ὑ ]βθη. 

Ὀυυψαθ οοπίυποίατη 6α. ΚΟΘὮΪΟΡ Βυ]]Θ πο αἱ σοῦτ. δοῖ. {866 

Ρ. 104 β4ᾳᾳφ. (Ε. 1. Αἰ. Π 4147. 

α 

᾿Εἰκὶ Θεοφράστου ἄρχο)ντοίς ἔδοξεν τῶι δήμωι Κε]χροπὶς 
ἐπρυτάνευεϊν, ὀ(γ)δόζηι 2 τῆς πρυτανείας" τ᾽ ὧν προέξδρων ἐπὲ- 
ψήφισενϑ. Σ.....Ὁννννννννον [.. ἐγραμμάτευεν Ἄσπετος!... 

--πἰι-Ὁ---0 ὦ 

{{π||{0γᾶ0 [οῃΐοϑθ ν βδγοβ αἰβροϑίίδθ στοιχηδόν. 4. ΟἹ. 410, 4 (84089 
ἃ. (ἢτ.). ἃ ΟΤΔΟ. ἃ ΣΕΝ ἴῃ ἰαρίαθ 9886 Κοϑθδ]οσῖ ἰθϑίϊπιοηΐο 6ο0ῃ- 



408] Π.Α πο 86}11} Ρο]οροῃποβίδοὶ δὰ Αἰοχαπάγὶ Μορβηΐ ποθ. [{ 79 

δ.υννννενννον Χαροπίδου [.. νον εἶπε᾽ 
περὶ ὧν οἱ Τενέδιοι λέγουσι, [ἐπαινέσαι μὲν τὸν ν διβῆμον τῶν 
Τενεδίων ἀρείτῆς ἕνεχεν χαὶ εὐνοίας [ τῆϊς εἰς τὸν δῆμον τῶν 
Ἀθηναίων χαὶ τοὺς συμμαίχο)υς, τῆς τε ἐν τῶι πίρχίσθϑεν χρό- 

ἴθνωι. τλλλήετο βεβοηϑήκασιε, ΕἿΣ 

. χρημᾶ.. ἐσ οο . ΜΝ ἈΠ Ή. ]ΨᾳΕ ον εν-- 

ὃ 

οὐ νόον νονενον πᾶρο νον νν νον κν εν νενοον ΝΞ ἐοόνννν 
16 «(ντες ὑπίως δ᾽ ἂν χομίσωνται Τενέδιοι τὰ χρήμαϊτα ὅσρ):. 
ἘΞ  ῃἘ{Ψῃ0Ε.ῃ οὐ ν εν. [ννος . ἐϊκὶ Θεοφράστου, ἄρχοντος 
ἐννον .[΄..-.-. τῶι δήμ)υιϑ εἰς τὴμ βοήϑειαν.. «6 {τς 

ον ἅπαντα 1, δεδόχϑαι [τῶι δήμωι... ..... Ι ἐννννννν τ]ὸν 
40 μετὰ Θεόφραϊίστον ἄρχοντα ..... τὴν σύνταξιν τὴν ἐψηφισ- 

υἱένην 8... νον νον [Ὁ τὐν..} καὶ εἷς τὴν ἐνκχύχίλιον 9 διοίχη- 
40 -. “- “- ᾿ , ΝΜ 

σιν10,,, [.. «ἐν τῶν ἐνιαυτῶι τῶι μετὰ [Θεοφραᾶστον ἄρχοϊντα 
χ)ομίζεσϑαι αὐτοὺς εἰς τ.........ὐὐν ον «οὖς ταῦτα ἕως ἂν 

25 χομίσωντίαι τὰ χρήματα πάντα. ἐν] δὲ τούτωι τῶι χρόνωι μὴ 
εἶἶναι εἰςπρᾶξαι μ[ήτιε στρατηγῶι μήτε ἄλλωι [μ]ηϑενὶ μήτε ἀρ- 
γύριψονν μήτε ἄλλο μηϑέν, μηδὲ τοῖς σ........- νον {κατα- 
(ταγτάξαι ἐν τῶι χρόνωι τοζτωι, ἕως ἂν χομἤ]σωνται Τενέδιοι 

80 τὰ χρήματα ἄϊπαντα ἃ χεχρήχα] ιν 11, ὅϊπω)ς ἂν καὶ εἰς τὸν 
λοιπὸν [χρόνον εἰδῶσιν) [ οἵ τε σύμμαχοι χαὶ ἄλλος Ὅςτίις ἂν 

ϑἰδί. ϑ860α νἱάθίαν ἰὰ δὰ ἰδρίοι ἀἄδο ποριοσθηζίδη γοίθγθηυτη 6856, χυΐὰ Γ08 

80] τη 8 ἱπηρογίθοί τη ροϑίυ]αί. 4 Τοηϑαϊὶ οὐ 811}8 Του, ἰὕ1 ρΓδθοΙ- 

Ρρᾷ6 ρϑουπία δαάϊυνογδηῖ ΑἰμθηΐΘΏ865 ἰῇ δυχὶ]ἶο ΒγΖϑης 8 ἃ ΡΏ ΠΡΟ ΟὈΒ56888 

οσθθαο. Οὐυδο ορϑϑϑϑίο οὔπὶ ἴρ80 ΤὨΘΟΡγαϑϊ 8Πὴ0 80 δυοίυηο (840) υ5- 

406 δὰ γοῦ (8389 ἃ. Οἢγ.) ἰδοΐίβ δἱΐ (ϑοῦδοίος θ. 11 ἡ. 4841 ποῖ. 4), 8ΡΡᾶ- 

γοί (δογορὶἀϊβ ρυγίδηϊθιῃ ἰῃ ύδιῃ ΒοΟ ῥα ἰβοϊί τα ἱποίαϊΐ, πδτὰ ΘΧ ροβίγο- 

ῃλ18 οἷ δηηὶ [τ 886. δ ΟΣΙ. 6 ϑυρρίονὶ. 1 ϑυρρίον!. τάλκντα 

ΚοΟΘΏΪΟΡ. θὰ οἵ. ν. 44. 49. 8 Ργδϑοορίυμπῃ ἢΐσ (υ͵886 νον, υἱ βγη- 

ἰαχί8, ΄συδθ ἰῇ δηρῦτ ἰηϑθοαυθηΐθιῃ ρθηαθηάδ ογαὶ Τϑηθα 8, ἢ ροπαογοίυγ, 

86ἃ δοοορίδ γοΐίογγοίν Τϑηθαϊ 8 80 Αἰ ΒΘ θηϑί θα, οἱ θα ἀδάυσίδ βυϊημηὰ Ρ6-- 

ουῃΐδο ἀοθἰΐδθ παϊ ΓΘ ΈΓ, 9 ϑαρρίον!ἐ ΚΟΘΏΌΪΟΓΙ ἰῃ Ο. 1. Αἴ(., οὐτὰ ἴῃ ΒᾺ}]. 
ΔΙΟΒ. ἷο ἀθ Ογοϊδάϊθυβ ἰη81}}18. αἰϊχυϊὰἃ βογίρίαση ἐυἷ880 βυϑρὶοδίυϑ' 6886]. 

40 ϑυρρ!ονὶ. Ρτγδοίδγααδι χυορὰ ἰῃ δηηυτα ἰηδοαυθηίθωι ἐγ αἴατα τυ ἰϑ δίΓ, 

Θἰΐδη ργαθ80ῃ85 χυδοάϑῃιλ βυ 8 ρΘΟυΠπἶδο ἡυταθγαίδ νυἱάθίπν, ᾳυδ Τοηθάϊἑ, 4φῦο-- 

ΓΌΙΩ ΘΟΓΑΙΙΌΤΩ ΘΧὨδυϑίυτη ογαΐ, ϑυτρί8 50]] ΘΙ Ώ65 οἱ ὨΘΟΘββδτὶοβ τοὶ ρυ 1680 

ἰοἰθγδγθηΐ. 41 ϑυρρ!ονὶ, ἀυδ 88 88η6. Οορί νου β οἰΐδια ἀθ ἀνηλώχα)σιν. 

44" 



180 ῬΑΥΒ ῬΓΙ͂ΟΡ. [198--- 

εὔνους ἤι τῶι] [ δήμωι τωι (ἈΑ)ϑίηναίων 12, ὅτι ὃ δῆμος ὃ Ἀϑη- 
ναίων ἐπι! μελείται δικαίως τοῖς πράττουσιν τῶν συμμά] χων 

35 τὰ συμφέροντα τῶι δήμωι τῶι ᾿Αϑηναίων καὶ] τοῖς συμμάχοις. 
ἐπαινέσαι δὲ τὸν δῆμον τὸν Τε]]νεδίω)ν καὶ στεφανῶσίαι αὐτὸν 
χρυσῶι στεφάνω]κ ἀπὸ χιλίων δραχίμῶν ἀρετῆς ἕνεχα καὶ 
εὐνοία)ς τῆς εἰς τὸν δῆμίον τὸν ᾿Αϑηναίων καὶ τοὺς συμμ)άχους. 

40 ἐπαινέσαι δὲ τὸν πρύτανιν 18 τῶν Τενεδίω) Ἐν Ἄραζτιον, κχίαὶ στε- 
φανῶσαι αὐτὸν ϑαλλοῦ στεφάν]))ωι. ἐπίαινέϊαι δὲ ........ ο- 
ΟΝ τοὺς σ᾽] υνέϊδρ ίυς 16 τῶν Τενεδίων ..........ο ον 
Φ Φ Φ .] δ...’ τ---.- 

44 ΛΘΝΝΑΙΩΝ 418 ϑυρρίονι. Ουἱ Βομλο ποιῃἰηδίί τη Ργδοίοσ ΟἰἹ8-- 

ἰθ οἱ βυηθάγοβ οο] δυσαίυν, Ὡοη ροίοϑί 818 6586 αυϑιὴ βυϊησηυβ ΤΟΒΘαΪο- 

ΓΌΙΩ τηδρίβιίγαίυ8. ΕΌ ὙΘΓῸ ῥγγίδηϊη γοοσδίατηῃ 6880, φῃοα νοοδθυϊυτῃ δοου- 

Γαίο οχρίϑὶ ἰδουθϑίω, βου ὁχ Ρίηἀαγὶ συ ΐηθ ΝΘΙΏΘΟ πηῃαθοΐτηο. 14. ((. 

1416. 86ὅ, Ρ]υγ68 ἴσ18860 ΤΘΗΘαΪΟΓΌΠΩ ΒΥΠΘΟΓΟΒ ΟΧ ἰδοῦηδο δι ίία δρραγϑί, 

ΟΣ ΡδίγοηΥ ἶσα δααϊίδ ὨΟῺ ἴυ 886 ΟΧχ Υ. 40 ΟΟἸΪσΘ ΓΘ ἰἰοθδί. 

109 Τάθυ]α τηδγιηουὶβ Ῥϑηΐθ] οὶ ἱπνθηΐα Αἰμϑηΐὶβ ἴῃ ΔΓΟΘ. 
ἙἘαα. Ριακῖί8Β Ἐρῃ. 4809 (Ἀδηρᾶθό Απί. Η]1]1. 8980. Μοὶθῦ 
(ομηη. ΘΡίρν. Πρ. 98). Ὑοῖβθῃ Μοηδίθθον. ἀον Καὶ. ΑΚϑδά. σχὰ 

Βοι]ΐη 48ὅ6 ρΡ. 1ὅ 854ᾳ. (ΚοΘ.]οΡ ἃ. 1. Αι. Π 431]. 

[Ἐπὶ Χαιρών) (δ)οίυ]! ἄρχοίντος ἐπὶ τῆς Πανδιονίδος δ ε[κ]ά] της 
πρυτανείας, ἧι Φίίλιππος Ἀντιφ3........ ἐνόν. 1 ἐγρίμμά!- 
τευεν, Θαργηλίιῶνος δευτέραι φϑίνοντος, ἔϊχτη] ὃ [τῇ]ς πρυτα- 

ὅ νείας᾽ τίῶν προέδρων ἐϊπεψήφ]ιζεν ... [[..... ᾿Ερχιεύς " ἔδοξεν 

{||ογὰ9 ν ϊραγθθ αἰβροϑίίδθ στοιχηδόν. 4 κῦΐι. θυυ ργΐογθβ θαϊίο- 

Γ68 {Πα]υτὰ του]ΐο γΘΟΘη ογθὰ ἰυἀἰοαββθηΐ, Ομδθγοβᾶδο (0]. 440, 8. 8887 ἃ. 

ΟΒγ.) ποιῆθῃ γσϑροηθηάυτῃ 6886 ἀοουϊ γοίβθη, ἰὰ υοᾶ ροβίθδ δ]ο οἰ υδάθιῃ 

δηηΐ (ἰ]Ὁ0 ἱπνθηΐο (Υ. μοί. 9) ϑογῦῖίθδθ ἠοιηΐῃθ οοῃβθηβθηΐο σου θη [1881Π}6 

σοΟΙΏΡΓοΟΒδίμ 68. 4 Βυρρίονῖί ΚΟΘΏΪΘΡ ὁχ (. 1. Αἰ. Π 144, 0δ] οὐτὰ οχϑίοί 

.««ὠνδου ἄρχοντος, ἀθ Ομδογομᾶδθ πομλΐηθ ηἶμ 1} ἀυ 1} το! αυϊαΓ. 8 Μοη- 
818 οἱ ὈΥυγίϑηΐϊδθ αἷθὶ ὨυΘΓΌΙΩ βυρρίου ἡ Α. Ἀθυβϑοῃ ἀὁ ἀΐϊθθυβ οΟὨ  ΟυΏ 

ογαϊηδγίασυμημ δρυὰ Αἰμθηΐίθηβο8 Αγρϑηῖ. 1880. Ρ. 8. ΠΠ|ὸ ΤὨΔΙΘΘΙΟἢ8 αἷθ 

οοῃίϊοηθιῃ ἔαΐββ6 ΑΘβοδίη6858 τοίου ΠῚ, 31, ΑὨητ|5 ΟΟΙΩΙΠ 15 ἰαἰϊΐ: 5] βυτηρ086- 

Εἰ. 8 56Χ ῬΓΪΟΓΘΒ ὈΓΥίδηἾΪ88 ἐγ ΘΟ ἀυϊηογαϊῃ, συδίϊον ροϑίθγί ου ϑ ὑγὶ-- 

ΘΘΠΟΓΌΙΩ ΒΘΏΟΓΌΙΏ αἰογατη ἔαϊ886, ὑΐογαυθ πυμθτι5 γϑοίθ ἴῃ αἀΐθιη 834 δηηὶ 

σοηγθηϊί. 
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τῶ]ν [δήμωι, Ἢ γήμι(π᾽πος 4 [γησίοίυ Σουνιβὺς δ εἶπεν περὶ ὧν 
οἱ ᾿Αἰκαρνᾶν)ες λέγουσιν Φοίρμῆων 6 καὶ Καρφίνας οἱ (ν) ἭΝ 
ἐλᾳϑόντ]ες, δεδόχϑαι [τῶι [ δήμμυι, ἐπειδὴ Φορμίων καὶ Καρίφ( 
νας, ὄντες πατρόϊϑεϊν φίλοι τοῦ δήμου τοῦ ᾿Αϑηναίων, διαφυ- 

10 λάττουσιν [τὴν εὔνοια(ν)Β. ἣν οἱ πρόγονοι αὐτοῖς παρέδοσαν πρὸς 
[τὸϊν δῆμον τὸν ᾿Αϑηναίων, καὶ νυνὶ βοηϑήσαντίες9 μετὰ δίυ!- 
γάμξως συνχατετάττοντο μετὰ ᾿Αϑηναίωϊν καϑότι ὃ [σ]τρ]ατηγὸς 
παραγγέλλ)οι, ἐπαινέσαι αὐτοζὺς ἀρετῆς [ἕνεκα] καὶ στεφανῶσαι 

16 ἑκάτερον αὐτῶν χρυσῶι στεφίάϊνω]ι. [ἐπειδὴ δὲ Φορίμ]ωνα τὸν 
Φορμίωνος καὶ Καρίφ]νία [ πάππον ἐποιήσατο ᾿Αϑηναῖον ὃ δῆ- 
μος ὁ ᾿Αϑηναίων χία(ὶ τι[ὺς] ἐκείνου ἐϊχγόνους, καὶ τὸ ψήφισμα 
χαίθ)} 10 ὃ ἢ [π|οίη [σις ἐγένί(ετ)ο 11 ἀναγέγρ](α)πται 12 ἐν ἀχροπό- 
λει, εἶναι] Φορ| [μ]ίωνίι καὶ] Καρφῆναι] καὶ τοῖς ἐχγόνοις αὐτῶν 

20 χυρία[ν τὴν [δωρειάν, ἣν [ἔδωχεν ὃ δῆμ)ος Φορμίωνι τῶι 
πάππων [αὐ τ]ῶν]. [ἐλ έίσϑα]. (δὲ) 18 [αὐότοὺϊς] φυλὴν] καὶ δῆμον 
χαὶ φρα{[τρίαν ὧν ἂϊν βοίύλωντα)]. εἶναι. ἐπαινέσαι δὲ καὶ τοὺς 
[[ἄλλ)οίυς ᾿Ακαϊ]ρίνᾶνας τοὺς βο. ηϑήσαντας 14 μετὰ Φορμίωνος 

25 χ)αϊὶ Κα]ρφίίνα, καὶ] εἶνα[.] αὐ[τ)οῖς, ἕως ἂν χατέλϑωσιψν, ἔγχτη- 
σιν ὧν ἄν] ο[ἰκιϊῶν βούλωνται οἰχοῦσιν ᾿Αϑήνη[[σιν ἀτελέσιν με-- 
τοικχ[ου “ κα[] διδόναι αὐτοὺς δίχαίς [ καὶ δέχεσθαι ἐξ ἴσου 1ὅ 
παρ᾽ ᾿Αϑηναίο[υ]. καὶ τὰς εἰςφορᾶς, | [πόσαι ἂν] γίγμωνται 16, 
μετὰ ᾿Αϑηναίων εἰςφέρειν᾽ καὶ |[ἐπιμελεῖσϑα). [αὐτῶν τὴν βου- 

80 Χ[ἣν] τὴν ἀεὶ βουλεύουσ᾽ [αν χ)]αὶ τοζὺϊς στρατηγοὺς] οἱ ἄν] ἀεὶ 
στρατηγῶσιν, ὕπως | [ἂν μὴ ἀδικῶνζαι. [ἀναγράμία)ι. [δὲ τόδε 

4 ΣΙΙΠΟΣ. ϑυρρ)]ονὶ. ὅ Ῥαίγ8 ὨΟΙΘῺ ΒΌΡΡΙον, οχ ἰδυΐϊα πδνϑὶὶ ἢυ- 

ΡῬΘΙ ἱπυθηίδ (ν. ἰηάίσθῃ). Ῥαβθβ ἰδ δηΐθα Ὠοίαβ ογαΐ. (αἵ. 871. 6 ἢος 

ΠΟΙΏΘΩ ΟΌΠῚ ἰδ ἀνὰ δυϊὰ8 ῬΒΟΓΙΙΟὨΐ5 βοϑ8886 ὁχ ἢ. 15 ν᾽ ἀθϑδηυβ, Γηδρ- 

ὨΔΙῺ γνϑῈὶ βρϑοίθιηῃ ἢδροί Μοῖογί οοηἰθοίαγα (ρΡ. 409), οὐτὰ Ῥμοτγηΐϊο Αϑορὶϊ ἴ. 

ΑἰΒϑηΐθ 818 ϑυϊητὴᾶ δρυ ἃ ΑΟΔΡΉΔη88 ργαίία δίᾳυαθο δυοσίογί(αἰθ Πογογοί (Τῆυο. 

Π| 17), ΒΟ Ι]θ αἰΐσαθθ ΑΘδΓΉ8Ὼ8 Θἰτι8 ἴϑυη  ἰαυδίθ ὑϑυτὰ ΗΠΪΟ ἰὰ ὨοΙΏΘη 

ἀοά 8Β5θ. 1ΙΕ.Ν 8 ΝΟΙΑΙ 9 Αἀ ρυρῆδηῃ ΟἸΔΟΓΟΠΘΏΒΘΙΏ 866 ΓΘ- 
[ὀγθηὰδ οϑ80 νἱὰϊΐ βίβοη. Ουοὰ 46 Αδδγῃδηῖθυδ δρυὰ βου ρίογοβ ἢ1}1] {Γ8- 

αἰΐαγ, ΟῚ τα: Ὠθαὰ6 Θηΐπὴ Οἰν 88 ρὈ]1ΟΟ ΘΟὨΒ,110 τα ἢ 68 ΓΙ 581886, 8608 

δα οτοδ Αἰ μΘηἰθηδί τ 818 ϑροηίΐίθ οἱβϑ δυχὶ!ο νθηΐ886 νυἱάθηΐίαγ. θυ γο χυυ 

ΑΟΔΡΓΠΔΏΘΒ ἰῃ ῬὮΪΠΙΡΡΙ πάθη 860 ἰγαάογθηίΐ, {ΠῚ ἀοτο οἰθοίΐ βαηΐ (ν. 234. (Οἱ. 
Βοδβδοίου ἤθη. 1Π, 1 Ὁ. 46). 410 ΚΑΟ 41 ΕΓΕΝΓΊΟ 14 ΛΠΤΑΙ 
48 ΔᾺ 44 ΒΟΠΙΗΘΗΕΑΝΤΑΣ. Ἐογίββδθ βοιηϑήσαντας 8ογρίι τα ΘΓαΐ ΘΧ 
ΙΏΟΓΘ ὈΓΑΥΟ δθ0ἃ Β8αι|18 ἰγοχυθηΐὶ 1118 δοίδί 8, φυοὰ ἀθίηάθ ἰἰἰογὰ θγΓ888 ΘιΏΘῃ- 

ἀαίυμη οὶ. 15 βυρρίονι( Βυθγιδὴ ὕδηγρ. {. Ρμΐ]. ΒΌΡΡΙ. Χ ". 8δὅ. 

46 ϑυρρ!Πονὶ γοίβθη. 



1892 ῬΔΑΥΒ ὈΓΙΪΟΓ. [409-- 

τὸ ψήφισμα ἐν στήλη] λιϑίίνη. τὸν γραμμ)ατέζα] τ βουλῆς 
καὶ στῆσαι | [ἐν ἀϊχροπόλε)ι. ἀναγίράψ)αι δὲ χία]ξ τὰ ὀνόματα τῶν 

35 Αχαρ [νάνζων εἰς τὴν αὐτὴν στήλην, ὑπογράψαντα τὰς πόλεις 
τὴ)ς ᾿Αχαρνανίας, ἧς εἷς ξκίασ]τός ἐστιν" εἰς δὲ τὴν ἀνα [γρα 
φίὴν τῆς στήϊλης δοῦναι] τὸν ταμίαν τοῦ δήμου τῶι | [γραμμα- 
τεῖ] τ[ῆς βουλῆς τ]ρ[ιάχοντα [δ]ραχμὰς ἐχ [τ᾿ἰῶν κατ[[ἃ ψηφίσματα 
ἀναλισχομένων]) τῶι δη)μίωι). 

ἴῃ ΘΟΓΟΠᾶ: ἴῃ ΘΟΓΟΒΔ: 
Φορμίωνα Καρφίναν 

40 ὃ δῆϊμᾳίς] ὃ δῆμος 

110 Ταρυϊὰ παδιηιογίβ Ροπίοι οὶ ἱηνθηΐα Αἰμϑηΐβ ἰῇ δΓοθ. 

Εαὰ. Ρι(ἐακΚὶ5 ΕΡἢ. 4048. 109 (Ἀδηραθό ἀπί. Ηδθ]]. 418). γ6]- 

860η Μυδ. ἈΠθη. ΧΙ Ρ. ὅ98. Κορθον (. 1. Αἰἱ. Π| 4194. 

[Θ0]ε ο[(]. {[Ἐπὶὶ Φρυνίχου ἄρχοντος 1! [ἐπὶ τῆς Παϊνδ)]ιονίδος δε-- 
ὅ χάτης πρυϊτανείας, ἥι Χαιρ[έσϊτρατος ᾿Αἰμεινίοξυ Ἀχαρνεί δῇς 
[ἐγραμμ|άτευεν, τῶν προέδρων ἐπιίεἰψζήφιζεν ᾿ΑΝντιφάνης Εὐωνυ-- 
μεύς᾽ | Δ]ημάδης Δημέϊου Παιανιεὺϊς 2 εἶπεν [ ἀγα)ϑ[ῆι τ]ύχ[ηι 

10 τιοῦ δήμου το[ῦ ᾿Αϑηναίων, δεδ)όϊχϑ]αι τῶι δήμωι, [ἐϊπειδὴ .. [} 
ον νον Ἀ....νὐννννδρο. εν 5 [ον ν νον [πρ]ὸϊς τὸν] δῆμον [τὸν (Α.8)η- 
γα ων 4.... [.καὶ] ἐπιμελεῖται ᾿Αϑηναῆων τῶν ἀϊφιχν)ο[υμένων 
ὡς Φίλιππον, [πράττων | ἀγα) (ϑ)ὸν ὅ 6{τ|: (δ) ύνατ](αμ (Α)ϑηνίαίοις 

1 παρὰ Φ)ιλίππου, εἰἶνα]. πρόξεϊνον καὶ [εὐξε[ρ]γζέϊτην το] [δήμ)ου 
τοῦ Αἰϑηναίω ν αὐϊτὸν καὶ ἐχγόνους αὐτοί. χαὶ ἐπίιμε]λ[ε] 1{σ]ϑαι 
αἰὐϊτοῦ τὴμ βουίϊλὴν καὶ [ τοὺῖς στρατηγούς, ὅτου ἂν δέηται. 

20 ἀϊνα ρ|(ἄγψαι (δ)ὲ 1 τὴν προξενᾷαν εἰς στήλην] λιϑίνην καὶ στῆσαι 
[τὸν γραμματέα [τ|ὸν χ(α) τ] ἃ) 8 πρυτανεΐαν ἐν ἀχρ|οπόλ]ει. εἰς 
[δὲ τὴν ἀναγρίαφὴν τῆς στήλης [δόϊτω ὁ ταμίας τρι(ά) κοντα 9 

26 δρ[αχμ]ὰϊς] κα(τὰ)θ τὸν νόμον. 

[μιΐογαθ Ιοῃΐοδθ ὑ  ραγοδ στοιχηδὸν αἰδβροδίί(δα Ὀγδϑίου νυ. 1. 1 ΟἹ. 
440, 4 (8876 ἃ. (Β;.). 4 ΟΥ̓ΔΙΟΥ ΠΟΙ] δϑἰτηυβ, χαΐ ΔΠη0 δηϊθοράθηϊθ ρᾶ- 

οι οατ ΡΠ ΙΡΡοΟ ἰθοογδί. 8 ΔΡΟΙ.Ν ΚορθΪοσ. ΣΑΝΔΡΟΝ.Ν Με βθῃ, 

ουϊὰ8Β γϑϑίϊξαϊἑο (Σῶσοὶς ᾿Ανδροίμένίους) οὐ ἰθττὶ Ὠθαᾳαθαΐ οχροβυϊ Καὶ, 
4 ΛΟΗ͂Ν. !. ὅ ΘΟΝ 6 Λι.. «ΛΙΛΘΗ͂Ν 7 ΓΟΛΥΑΙ ΔΕ. 8 ΚΛ.Λ 
9 ΤΡΙΛ. 
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111 Ταρυ]α τηδγτηοτῖβ Ῥοηΐθ]οί ἱηνθηία ΑἰΠμθηΐβ ἰῃ ἌΓΟΘ. 
Βαά. Ρι((ακὶ8Β Ερῃ. 8458. ὙοΊβθὴ ΑΓΒ ΒΟ] ορ ΒΟ." Απζοῖρον 4889 
Ῥ. 70", Κορον ἃ. 1. Αἰ. ἢ 476. 

[Ε ὑδήμ]ου Πλατα ι[ἐω ςἘ!. 

[Ἐπὶ ᾿ΑριστΙοφῶντος: ἄρχοντίος | ἐπὶ τῆς] Λεωντίδος ἐνάτης] (π[ρ!υ-- 
ὅ τανείαὶς 2, ἧι ᾿Αντίδωρος ᾿ἈΑνϊτ]ήνου [[ Παιανηεὺς ὃ ἐγραμμάτευεν : 
ἑϊνίδεχάτίηνι ὁ Θαργηλιῶνος, ἐνάτη[ι [ καὶ δεϊκάτηι" τῆς πρυτα- 
νείας" [[τῶν πρρέδρων ἐπεψήφιζεν (Δη)δ [|...... 1 Εὐωνυμεύς" 

10 ἔδοξεν τίῶι || δήμων Λυχοῦργος Λυκόφρονος | [Βουτάϊδης εἶπεν" 
ἐπειδὴ | [Εὔδημος πρότερόν τε ἐπ[ηγγε {{λατο τ]ῶν δήμωι ἐπιδώ- 

16 σειν εἴς [[τὸν πἰόλεμον εἴ τί!) δέζοιτο [ΧΧΧΙΧ || [δραχμάς,. 
χαὶ νῦν [ἐπὶ δέδ)ωίκεν) [εἰς τὴν ποίησιν τοῦ σταδίου | χαὶ τοῦ 
ϑεάτρου τοῦ Παναϑηίναϊ)κοῦ 8 χίλια ζεύγη, καὶ τίαγῦτα 9 [| πέ- 

ὁ0πομφεν ἅπαντα πίρὸ Π]αναϑη[ναίων 10 χαϑὰ ὑπέοίχετο᾽ δὶεδόχ-- 
ϑίαι) [ τῶν δήμωι, ἐπαιϊνέσαι ΕἸὔδημίον ] Φιλούργου Πλατίαιφα) 
χ(αὶὶ 11 σίτε] φανῶσαι αὐτὸν ϑαλ]λῦ στεφίάνωι] [ εὐνοίας. ἕνεκα τῆς 

25 εἰς τὸν [[| δῆμον τὸν ᾿Αϑηναίων᾽ καὶ εἶν[αι] [ αὐτὸν ἐν τοῖς εὐερ-- 
γέταις το[ῦ] [ δήμου τοῦ ᾿Αϑηναίων [αἰὐτὸν κα[ὶ] [ ἐχγόνους" χαὶ 

Τιία]υ8 ὀχαγαίαβ [{{Π0 18 νυ ραγθυβ, στοιχηδὸν ῥγαθίοῦ ν. 1 αυἱΐ ΤηΔΙΟΓΘΒ 

"{ἰογ8 ὨδὈθϑί. 41 ΟἹ]. 114, ἃ (880[49 ἃ. 6(Π».). Φ Γ. 8 Ῥαΐγβ οἵ ρῥϑαὶ 
ΠΟΙΏΘη ϑυρρ!ονὶΐ Ὑ ,βθη οχ (. 1. Αἰδ. ΠΠ| 4177. 4 ϑαυρρίονϊ. Εχ (. 1. Αἰ. 
Π 1477] δρραγοῖ, Τπδγβο οηΐβ ἀΐθια χυαδγίυμη ἀθοϊπηαχῃ ἔμ 886 ὈγγίϑηἾδ6 ὨΟΏ8Θ 

(γἰροβί θὰ δ] ἰθύυτη. Οὐδγτο πος ἀθογθίυμῃ, αὐυοὰ υπᾶονίβοβίστηο ρυγίϑηϊδθ ἀΐθ 

[αοίυτ ΒΟΡ ΙΓ, ἰρϑὶ ὉΓΪΏΟ ΓΘ 5818 αἰοὶ (γε δαθταηΐ Βοπιίηθ8 ἀοοῖί. ΑἹ οἱυβ 

ἀϊοὶ βιρηϊδβοδίίο ἢ.}}0 τηοᾶο οὐμὴ ΓΟ] 4υ 85 βογναίὶβ ΘΟ οἰ ἰαυὶ ροίθδί, ουτῃ 

ἐνδεχάτηι ΙΔΟΠΔΙΩ δοσαγαίθ οχρὶθαί. ἀοοθαϊί χυοα ρ]δηθ ἰηυδίί(αί8 σοὨίο-- 

ηἷβ ἀΐθ8 οϑί ρυΐηυβ, ἰγοαυθη 88 8 ὙΘΓῸ πηάθοί8 ΓΘη818 Οαἰαδβαυθ (οἴ. 

Α. Ἀουβοῦ, ἀρ ἀΐθθυβ οοηϊοπιῃι ογαϊηδγίγ πη δρυὰ Αἰ θηΐθη865. Αγρθηίο- 

γαίΐὶ 1880 ρΡ. 106---409). Ουδῖο ἰῃ ἀἷθ Ὀγγίδηϊδο οἰβηϊποαπᾶὰο βυτηρδὶ ἰονὶ 

ΘΥΓΟΓΘ ἐνάτηι καὶ δεχάτηις ὕτῸ ἐνάτηι χαὶ εἰκοστῆι ΒΟΓΙΡΙΌΙΩ 6886. δ. ΔΙ] 
ΚΟΘΏΪΟΓ. ΑΝι Ὑοίβθη, χαὶ οοηΐθοὶ( ᾿Αντιφάνης ἔιῖ886. 6. Ογδίοῦ οἱαγίββί-- 
Τγ08. 7 αὐτὰ Ῥγοιηΐβϑθᾶ, ἤθη 80] υ.8 αἰοδηίγ αὐδίζυον [αἰ] 8 ἀΥΔΟΒΙΘΙΓΌΙΩ, 

δρρᾶγοί 611} ρογίου τὰ ἰτητηΐ ΘΒ ροίΐὉ8 ΄φαϑη ὈΘ6]] 01 ΓΘ νϑῦὰ 80 Αἰμϑηῃίθη- 

βίθι8 ρσοβίαμῃ ἰμάϊσαγτὶ. Ουοα Οομπμηοαϊδϑίμηηθ δὰ Γ6Β ΥΘΓῸ δ δοϑίαίθ 880 ἃ. 

ΟἾγ. ροϑδίβ8 (βοηδοίογ ἤθῃλ. 1Π,1 ρ. 184 844.) τοίου γ. 8 Εἰδὶ {ῃποαϑίγὶ 

Ραπδίμβϑηδίοὶ θοίαθῃ ἀοοίο δὲ δουίο ἀοίδηάογο βίυθοί Ε. ΗἰΠ6ὺ Ηθυωδθ Υ11 

Ῥ. 400, ἰΔΙηθῃ Ἰοηβ6 νϑγ β τ Πἰτπὶ οϑί, χαρὰ οοπίθοϊξ ἃ. Ουρι ΡΒ ]ΟΙ. 

ΧΧΙΥ ρὑ. 478, ΘΥΓΟΙΟ Ἰαρίοἰά86 νϑυθογυῃ ογάϊηθπι ἐγ αίθαϊη, συτ ἱποίαϊ ἀθ- 

Βογοί τοῦ σταδίου τοῦ Παναϑηναϊκοῦ καὶ τοῦ ϑεάτρου. Οἵ. 18, 39 οὐτὰ ῃηοί, 7. 
9 ΤΛΥΤΑ. 110 Ραμῃδίβϑθηδθα ζηᾶβῃὰ δηπὶ 4138, δ. ἐ{{ ΚΛΙ. 



184 ῬΑΥΒ ὈΓΙΟΥ. [144-- 

80 εἶναι αἰὀτῶι [ἔνχτησιν γῆς χ(αλ 12 οἰϊ(ῆας, καὶ [[ στρατεύεσθαι 
αὐτὸν τὰς [ στρατιὰς 13 χαὶ τὰς εἰςφορὰς | εἰςφέρειν μετὰ ᾿Αϑη- 
ναίων. [ ἀναγράψαι (δὲ τόδε τὸ ψήφισμα | τὸν γραμματέα τῆς 

35 βουλῆς καὶ [στῆσαι ἐν ἀχρίοἸπόλει. εὖς] δ[ὲ] τὴν] [ ἀναγραφὴν 
τῆς στήλης δοῦναι] [ τὸν ταμίαν τοῦ δήμίου ----] [ δραχμὰς 

40 ἐχ τῶν εἰς τὰ χίατὰ ψηφίσματα ἀναλισχομάνων τῶι] [ δήμωι. 

44 ΚΛΙ 48 500 ἰθγο στρατί(εας οτἴηοπάδγο ποὶυϊξ ΚοΘΉΪογ. Οἵ. Αγίβί. 
Εα. 581. γοβρ. 8δ4. δ57. ἴ7γγ8. 5892. ΤΏσΒηι. 838. 

112 Ταρυ]ἃ πιδττηογῖβ Ρϑηίθ] οἱ ἰγδοία ἴῃ υπάδοΐτη ραγίθϑβ, ἰπ- 
νϑηίΐὰ ἴῃ Ρίγδθϑθο ουπὶ γί αυΐβ ἰ800}}}5 συγαίογαπι) Ὡδνδ]ΐαπι, σοηίἧ- 
ὨΘῺ8 ΓΔ! ΟΠ .πὶ Ἰδίθγουϊοβ. Ηἰ5 ᾿ἰπϑογίυτ οδί ρ] ἰβοϊία πηι ἰΐα, αἱ 

ὈΓΪπηΔ6 ΘΟ] πηηδ9 ν. [70----937, Δ] ογία8 ν. 1----ὁ9 οοπίποαίῖ. Οὐ 

ΙαΡ᾽5 1πΐγα ἰγδοίυ5 δἰΐ, χυδηίαπη ἰμίοῦ ἤηθτη ὈΓΙΟΓΪ5 ΟΟἸυτηη86 οἵ 

ΔΙ ΘΓ 5 ἰηἰτἴυπι ἰπἰογοϊἀογὶὶ ἀϑβηϊγὶ ἤθη ᾿ἰοϑῖ. Αἱ οογίθ ἤθη οϑί 
σαν αἱγυμααθ ἰγασιηθηΐαπι οἰυβάθηι ἀθογοῖϊ 6550 Ὠθβθηι5. Εχ 
Ἀο5511 δροργᾶρῃο θᾶ. Βοθοκὴ γκυπάθῃ ἅδον ἀ85 ϑϑουνθϑθῃ (65 

αἰ. δίβδαίθβ ᾿. 57 8318. [ρι46 ἄθῆθο ἰμϑρθοίο ΠΟΠΏ1}18 Θῃηθη- 

ἀανι [5810 ἴπδ50Ρ. ἀγ. ἱπθρά. ρ. 70 (αἴ. Βοϑοκὴ Ααα. ρ. ΧΥ). 
θηυο σοηίυ]ϊέ ΚοΟΘΙΪΟΓ οἱ θα. (. 1. Αἰ. 11 809 (ρ. 337). 

α 

[Ῥήφισ)μα 1 καϑ᾽ ὃ παρέλαβε | [Μιλτ)ιάδης 2 τὰς τριη [ρεις] 110 
5 καὶ τετρήρεις | [καὶ τὰς τριακοντόρους | [καὶ] τὰ σχεύη᾽ 

[Κηφισοφῶν Λυσιφῶντος | [Χολα]ργεὺς εἶπεν ᾿ ἀγα [ϑῆι 115 

{ι{}᾿ογαίαγα Ἰοπΐσα νοι Γ 5. 4 Ηοο ρ]οθἰβοϊξαχη ἰηβογί 1 681 (8 Ὀ}80 

ἰγδα ποτα δηηΐ Ο]. 4418, 4 (895[4. ἃ. (Βγ.), δίᾳυῃϑ ἰρβῦτη οἰ υβάθμι ΔΠηΐ 6556 

νἱἀοίαγ. Π|ὁ ἰθϑιηρογο Αἰμϑηΐθηβθβ ὀρόγὰπῃ ἀθαΐ886, αἱ ἃ ᾿δἰγοοίη 8 Τυτγθθ- 

ΠΟΡΌΓΙΩ ἰῃ τηδτὶ Αἀγίδιίί οο ΤοΓΟΘίΓΔ τ βύδιῃ ἀθίοηδογοηί ἡδυϊθ8 ἱΠΠῸς τη 5-- 

88, ΟΓδίίΟΠ68 Ηγρογίἀΐβ περὶ τῆς φυλακῆς τῶν Τυρρηνῶν οἱ Ὀἰηαγομὶ Τυρρη- 
νικός ἱηαϊοίο 88πι, φυδγαμη νΘγῸ8 {ἰ{]08 ὁχ ναῦὶἰ8 σουγυρ 6118 γοϑίϊ (αἱ! ΒοΘΟΚῆ 

Ρ. 4ὅ9 81]1}ἃ. Οὔδηη ἴῃ ρϑυίθιῃ τηδυῖβ Ααγίϑιἰοἱ ἰθτὴ σο]οηΐα πΐ888 8:8, ἤοῃ 

᾿ἰχυοί (οἵ. ἠοἱ, δ). 4 ἴῃ ἰδῦυ} 8 ἰγϑάἰἰἰοτ δηἰθοθάθης δυ8 ΒΘΙΏΡΟΓ δα αϊ- 

(ῸΓ ἀθτηοιίουτη Λακιάδης, χὰο ταΐηυ8β ἀυδίαπι 6886 ροβϑίίΐ, αυΐῃ ἃς 5]: ὁχ 

οἰαγίββίτηδ Μ|Π 8418 Οἰπηοηΐβααθ ἴδ τα} (οἵ. 254), ἀοἸοοῖαβ Ὀοηὶ οὔ πἰβ8 οϑῦβδ, 

αυΐὰ ΜΙἰ8468 φαοπάδηῃ (οἰ οἱ βυ ο0880 ΟΟἸοηΐδι ἰῇ ΟὨΘΓΒΟ ΘΒΌΙΩ ΤὨΓΘΟἰ δ Τὴ 

ἀυχογαῖ. Β. 
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10 τύχηι τοῦ δήμου τοῦ | [Αϑην]αίων, ὅπως ἂν τὴν || [ταχίστην 
πράττηται [[τὰ δεδογμένα τῶι δήμωι | [περὶ] τῆς εἰς τὸν 180 
Ἀδρίαν | [ἀποικίας, ἐψηφίσϑαι τῶι | [δήμμοι, τοὺς μὲν τῶν 

16 νεϊωρῆων ἐπιμελητὰς παραδοῦναι τοῖς τριηραΐρχοις τ]ὰς 18ὅ 
ναῦς καὶ τὰ σχεύη | [κατὰ τὰ] δεδογμένα τῶι δήμωι, το]ὺς 

20 δὲ τριηράρχους {{{πτοὺς χαϑ]εστηχότας παρα{[σχευάζειϊν τὰς 
ναῦς ἐπὶ τὸ[ν πλοῦν ἐν τῶι Μουνιχιῶνι | [μηνὶ πρὸ τῆς 190 

25 δεχάτης | [ἱσταμένου χαὶ παρέχειν [|{παρεσἸκευασμένας εἰς 
Ι [πλοῦν] τὸν δὲ πρῶτον πα [ρασχευάϊσαντα στεφανωσά[τω 195 

806 δῆμος χρυσῶι στεφάϊνωι ἀπὶὸ : [Π : δραχμῶν, [{τὸν δὲ] 
δεύτερον ἀπὸ: ΗΗΗ | [δραχμ]ῶν, τὸν δὲ τρίτον ἀ [πὸ... .]: 200 
χαὶ ἀναγορευσάϊίτω ὁ χῆϊ]ρυξ τῆς βουλῆς Θαρί[γηλίων] τῶι 

86 ἀγῶνι τοὺς στεφάνους] τοὺς δὲ ἀποδέχτας | ἰμερίσα]. τὸ 20Ὁ 
ἀργύριον τὸ | [εἰς τοὺς στεφάνους, ὅπω [ς ἂν ἦι) φανερὰ ἢ 

40 φιλοτι[[μία ἢ εἰς τὸν δῆμον τοῖς [[{{τριηρά]ρχοις. ὅπαϊς] δ᾽ ἂν] 210 
[καὶ] αἱ σχήψεις εἰςαχϑῶσι, | [τοὺϊς ϑεσμοϑέτας παρα{[πλ]η- 

46 ρῶσαι δικαστήρια εἰς | [ϑν]α καὶ διαχοσίους τῶι [[στρατηγῶι 
τῶι ἐπὶ τὰς συμ[μ]ἱορίας ἠιρημένωι ἐν τῶι | [Μ])ουνιχιῶνι 215 
υηνὶ τῆι δευτ]έραι ἱσταμένου χαὶ τῆι [[πέμπτηι ἱσταμένου, 

50 τὸν [δὲ μισϑὸν διδόναι τοῖς [ διχαστηρίοις τοὺς ταμί[α]ς 220 
τῶν τῆς ϑεοῦ χατὰ τὸν | [νόϊμον. ὅπως δ᾽ ἂν ὑπάρχηι [[τῶὧ] 

ὅδ δήμωι εἰς τὸν ἅπαντα [|{[χρ]όνον ἐμπορία οἰκεία καὶ | [σιτῆο-- 22ὅ 
πομπία 8, χαὶ ναυστάϑμο | [οἰχ]δξίου χατασχευασϑέν [τοῖς ὑπάρ-- 

60 χει φυλαχὴ ἐπὶ | [Τυρ]ρηνούς 4, καὶ Μιλτιάδης] ὃ οἰχιστὴς 
χαὶ οἱ ἔποικοι ἔχωσιν χρῆσϑαι οἰχεί[[ων ναυζκιχῶι, καὶ 280 
τῶν “Ελλήνων χ]αὶ βαρβάρων οἱ | [πλέοντες τὴν ϑάλατταν 

θ66[ἀσφαλῶς εἸϊςπλέωσιν εἰς ᾿Αδρίαν ὅ, ὅρμο]ν5 τὸ ᾿Αϑηναίων 285 
᾿ [[ναύσταϑμον ἴ ἔχονντες καὶ τὰ] ἄλ|[λα ---- --- εἰδό]τες ὅτι.----- -- 

8 8. βογίρϑὶ ; ἐμπόρια οἰχεῖα χαὶ σιτοπόμπια Β. Κ. Αἱ σιτοπόμπιον στη 
ἀταθοῦῃ νοοδρυ! πὶ 511 αἀυδίίο. ((ἴ. ᾽οΒβοιίης δὰ δίοάδουρ. ΧΙἧ], 88). 

4 Οἵ. ποί. 1. ὅδ δυρρ)ονὶ. Ουπὰ ΒοΘοκΚ 8 δὰ ἰαυο65 τ Υ8 Ααἀγίδίϊοὶ Αἰ86-- 

ὨΐΘη868 ΟΘΟΙΟὨΐδΠὶ τ (6Γ0 ἰδία ϊθ8οι, ΚοΟΘὨΙΘΓυ8 γϑοΐθ ἤδησ βθηΐϊθη 81 5018 

νογϑαῦστῃ δά 844. Βαρρίθιμθηίβ, αὐ80 βδιησίυ5 Ιαρὶἀθ ὀχϑιηϊηδῖο οὶ 8ρ8- 

ΕΠ ταϊοηΐϊδυβ ὁομοἰ ἰατὶ ἤοἢ Ρο856 νἱάϊξ, ἰηη1Π τηοηυΐϊί. Ρ86 νϑῦὸ ἰῇ ΓΌΘ 1 

Αὐἀγίαπη δὰ Ρδάυτῃ βἰίδπηῃ ΟοΟ]οηΐδη ἀθάποίδιη 6886 ἰυαϊοαί, αὐ ΓΘ68, ΟἿΠῚ 
ΟἸΔΪΠΟ Ὠυδβαθθιη δἰἰᾳ8 δοουγαίίυ8 ἀσῆηϊαίαγ, ἰπ τηϑάΐϊο τοϊηχυθηάδ οϑβί. 

6 ϑαρρ)ονὶ. 7 ϑυρρίονί. Κοθδιθγιβ πδθ6 δἰ ϑχίρϑί: εἰϊςπλέωσιν εἰ[[ς τὸ 

ἐμπόριον ( τὸ ᾿Αϑηναίων [--- τς νἶτες. 



186 ῬΑΓΒ ὈΓΪΟΥ. [444-- 

ὃ 

Ἰο ἐὰν δέ τις μὴ ποήσει, οἷς [ἕκαστα προςτέταχται, ἢ | ἄρ- 
χων ἢ ἰδιώτης, κατὰ τόδε [ τὸ ψήφισμα, ὀφειλέτω ὃ μὴ | ὅ 

Ἰῦ ποήσας μυρίας δραχμὰς | ἱερὰς τῆι Ἄϑηνᾶι, καὶ ὃ εὐ ϑυ-- 
νος καὶ οἱ πάρεδροι ἐϊπάναγκες αὐτῶν καταγιζγνωσχόντων 
ἢ αὐτοὶ ὀφειλόντων. τὴν δὲ βουλὴν τοὺς | [ἢ : ἐπιμελεῖσϑαι 10 

80 τοῦ ἀποστόλου χολάζουσαν τοὺς [ ἀταχτοῦντας τῶν τριηράρ- 
χων κατὰ τοὺς νόμους" | τοὺς δὲ πρυτάνεις ποεῖν [ βουλῆς 1ὅ 

8δ ἕδραν ἐπὶ χώματι [[| περὶ τοῦ ἀποστόλου συϊνεχῶς 8, ἕως ἂν 
ὁ ἀπόστολος γένηται᾽ ὁλέσϑαι δὲ | καὶ ἀποστολέας 9 τὸν 20 

90 δῆμον δέχα ἄνδρας ἐξ ᾿Αθηναίων ἁπάντων, τοὺς | δὲ αἷρε- 
ϑέντας ἐπιμε λεῖσϑαι τοῦ ἀποστόλο, [ χαϑάπερ τῆι βουλεῖ 2ὅ 

9ὅ προς[τέταχται. εἶναι δὲ τῆι [ βουλεῖ καὶ τοῖς πρυτάνεϊσιν ἐπι- 
υδληϑεῖσιν τοῦ [ ἀποστόλου στεφανωϑῆϊναι ὑπὸ τοῦ δήμου 80 

100 χρυσῶι [στεφάνωι ἀπὸ: Χ: δραχμῶν. [ἐὰν δέ τοῦ προς- 
δέει 10 τόδε [ἰ τὸ ψήφισμα τῶν περὶ τὸν [ ἀπόστολον, τὴν 85 
βουλὴν [ χυρίαν εἶναι ψηφίζεσθαι11, [ μὴ λύουσαν μηϑὲν 

105 τῶν [[| ἐψηφισμένων τῶι δήμωι. | ταῦτα δ᾽ εἶναι ἅπαντα | εἰς 
φυλαχὴν τῆς χώρας 12. 

8 8085 0η08 αυοίἀΐδηδο βθηδίιβ, ἀυτ οἰδϑϑὶβ ργοίθοίβ δἰ, ἤοῃ ἰῃ οὐδ 

(βουλευτηρίῳ), 804 ἰῃ Ρίγαρθο δὰ ρογίαμα βογὶ ἱπᾳ θη. 9 Ε΄. Βοροκῃ 
Βίδδίβῃ. 1 ρ. 701, 726, ϑΘθΌΓκ, ρ᾿. 174. 40 Ηοοκσ ἰη ἰαρίἀθ 9880 (ΠΡΟΣΔ 

ΕΙΤΑΙ Ἰορογαί Ἀοϑβϑβϑὶῃ8) Κοϑθμιογὶ ἰθϑιϊπιοηΐο οοηβίαὶ. Οοπίυποίί,ναϊῃ 6886, Εἰ 

ΡΙΓῸ ΗΙ 8ουὶρίδ οχ ἰγοχυθη ββίτηο {18 δοίδιίϊβ ὑϑὺ, νυἱχ οϑί φυοα τοῦθ. 

ῬΑΌΠ]Ο ἰῃβοἸ θη θοῦ ῬΘΓΒΟΏΔ]18 δοίυϊ προςδεῖν ϑἰγαοίαΓα. 14 Οἵ, 89, 8ὅ. 
12 Ηδθο δυΐ 581]111|1ἃ οἰΐδπη ἰῃ 81118 οὕτὰ Αἰμοηϊθηβίυση απ 8118 Γ οἰν (δ- 

{πὶ ΡΙΘΌΪ 5018 Ἰθραπίαγ; δρραγοῦ δαΐϊὰβ δγρυπηθηϊ ἀθογοίΐϊβ ργϑθοίρυυτι 

υσπάϑτα ἀϊρηϊαι15 ἰΙοουμι ἰγὶ αΐυτα ἔπΐ580, οἰβὶ χυοπδπὶ τηοάο ἰὰ ἰδοίυτη 51. 

ἱφηογαίυγ. ΟΕ. ΒοΘΟΚὨ ρῥ. 467. 

118 1,Δρ18 ορίβίμβοσγαρῃμυβ (ν. 4.---38 ἰπ τοηίθ, γι χαδ ἰῃ 
Ρᾶγίθ δυύθγϑδ)ὺ) Θοβδϑδβ ἰῃ νἱοο Τυγοίοο ϑαγικιδὶ, υδὶ Ζο]θὰ δῃ- 

ἰἰχὰὰ ἔαϊθ56 νἱαθίαγ, οἱ ἀδ]αίι8 (οηβίδηςποροϊπη. ΑΡοργαρθυπι 

ὨΘΒΟΙ0 ΟἿ 5 ΡΘ6Γ [ἱπηπίατα οἱ Ῥῃογίυσω Βοιηΐπ68 ΟΥᾶΘΟΟΒ δα Η. 
α. [ο]ΠἸπρίυτη ρογνθαΐϊί, χαΐ οαϊαϊι ΜΙ ΠΟΙ αροη 468 ἃγοιιδθο]ο- 
Βίβομθη [ηϑὑ πἰ5 ἴῃ Αἰῆθη ΥἹ (4884) Ρ». 999 ἡ. ΠΙ. 
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[Ἔδ)οξεν τῶι δήμωι": Κλέων ἐπεσταίτει".. .] [ οχλῇς εἴπεν᾽ αἷρε- 
ϑῆναι ἄνδρας ἐννέα] [ τῶν πολιτῶν ἐκ τοῦ δήμου 2 ἀνευρεταϊς] | 

ὅ τῶν χωρίων τῶν δημοσίων, ὅσα μὴ οἱ Φρύγες ὃ ἔχοντες φόρον 
ἐτέλεον, εἴ τίς [τι χατέχτηται ἰδιώτης ἐξ ὅ ἢ ἀχρόπολιις χατε- 
λάφϑη ὑπὸ τῶν πολιτῶν" ἑλέσϑαι [δὲ ἐκ τούτων τοὺς ἀνευρε- 
τάς, ὅσοι μὴ τῶν [ δημοσίων τι χωρίων ἔχουσι. τοὺς δὲ αἷρε- 

10 ϑ[έ]!ντας ὀμόσαι τὴν Ἄρτεμιν, ἀνευρήσειν εἴ τις [ τῶν δημοσίων 
χωρίων ἔχει χατὰ τὸ ψήφισμα, | χαὶ τιμήσειν τῆς ἀξίης ὀρϑῶς 
καὶ δικαίως χία]τὰ γνώμην τὴν ἑαυτοῦ. ὡς δ᾽ ἂν τιμήσωσι [οἱ 

1ὅ αἱρεϑέντες ὑπὸ τοῦ δήμο, ἐκχτίνεν τὴν [[τιμὴν τὸν ἰδιώτην τῆι 
πόλει, ἢ τοῦ χωρίου ἐξΙίστασϑαι. ἀνευρεῖν δὲ καὶ τιμῆσαι διὰ 
υηνὸς [ Ἡραίο, τὴν δὲ ἔχτεισιν εἶναι διὰ τὸ Κεχυπωσί. .4 ἢν 
δέ τις ἀμφιςβατῇῆι φὰς πρίασϑαι ἢ λαβε[ϊν χυρίως παρὰ τῆς 

20 πόλεως, διαδικασίην αὐτῶι εἶναι, καὶ εἰὰν φανῆι μὴ ὀρϑῶς 
ἐχτηϊμένος, τὴν τιμὴν αὐτὸν ἐχτίνειν ἡμιολίίην. τοὺς δὲ ἄρ-- 
χοντας ἀποδόσϑαι τὰ χωρία, ὧν ἂν ἐξστῶσιν ὅ οἱ ἰδιῶται 

2ὅ διὰ μηνὸς Ἄϊχατα..ο.ὁ τοὺς δὲ ἀποδήμους, ἐπειδὰν ἔϊλϑωσι ἐς 
τὴμ πόλιν, ἀποδοῦναι τὴν τιμὴν διὰ μηνὸς ἢ ἐνεχέσϑων τῶι 
ψηφίσίματι χατὰ ταὐτά. διχαστὰς δὲ ἔναι ἕν] δεκα τῶν πολιτῶν 
υὴἡ ἐχόντων τι τῶν δημοσίων χωρίων, οὺς ἂν ὁ δῆμος ἕληται. 

80 συνηγόρους δὲ ἔναι ἐκ τῶν ἐννεία τρεῖς [ οἱ ἂν λάχωσι. ὁμό- 

[λεἰογαγταπι ἰογμδθ (ΘΞΙΠΦ) ἰογίϑϑδθ 0 ΟἸη68 ϑοουγαίο οχοθρίδο βυηί 

80 60 φυὶΐ ἰγδηββογιρβὶί (οἵ. ποί. 8). ᾿4 ῬΡορυϊὺβ ΖΟοΙιαγυπι οδ. ἔχ ν. 7 

84ᾳ. γΓοαίθ 1,. σο! οαὶδ, Ρ60}10 δηΐθ χυϑηι ᾶθ6 ἀθογϑία ϑϑβϑηΐ, ρορυϊυμι άο- 

τηϊηϑίΐοηθ Ἰογαίαπη δύοθη οὐοῦρα886. Ουοα ΑἸοχϑηάγὶ Μ. δοίδαίθ ἰδοίυ μι 

6586 8ἰϑίαϊς ἰάθη. Αἰίχυθ οἰδὶ 80 Αὑυίϑῃηο 1, 17 ηἶ}} Ὡδυγαί, ἢἶδὶ γοθτῃ 

Ζ6111}8 ᾿ἰσπονίβϑθ, χυΐα οοδοίοβ σοηΐγα ἰρϑῦμη δὴ [Ὁ]1880 ἰη 6} οχϑ8θί, [8-- 

ΙΏ6ὴ ΘΌΠ γϑοίθ οοῃίθοϊβϑϑθ ρυΐο: πδᾶτη ϑουίρίυγα Ο οἵ Ε ῥγὸ οὐ οἷ εἰ δἰόσ, 

αυδιηχυδι ΠΟῚ ΘΟΠδϑίδβηϊοι, ϑογνδίϑ, δὰ γϑοθηίίονα ἰθιρουα ἀθβοθηάοσο υἱἱ- 

αὕυὸ νϑίδί. (06 |ἰξογαίυγα, χυ86 88η6 ᾿0]}{0 ΓΘΟΘΩ ΟΥΙΒ δοία δ Βρϑοίθιῃ ργ8θ 

860 ἴογί, ν, ΒΌργ8). Τυταμηυη ἴθ Θχρυ δῦ ἰογίδϑ86 ΝΙΟΒΡΌΓΑΙ [886 

(ΑΒ. ΥἹΙ, 4890. ὝΟἸοία. Αἰοχ. Ργοίγ. ᾿Υ̓, δ4), ΑἸθχδηᾶσὶ δϑαυδ]θπι, δάποίϑ- 

νἱ! 1,. 8 Ηοοσ ροδὲ τῶν πολιτῶν Βυρογνδοδηθῦμ νυἱάθαίυγ. ϑ80ὰ ρυϊαγογίτα 

δ8 νουθὲβ ἰάθη ἴϑγθ ἱπάϊσασὶ, χυοᾶ δρυὰ Αἰδμθηΐθῃβοβ οϑί ἐξ ̓ Αϑηναίων ἁπάν- 
τῶν. 8 ΦΡΥΙ ΕΣ. 4 διὰ τὸ χεχυπίὸ)ς [(ἔτος) 1,0] ρ΄, χαοά ποη ἰπίθ]- 
Ιθᾷο. ΜΙ|ΙΙΒΪ ροϊίυ8 Ἰηθη 88 Ποηθη, ἀσργανδαίυπι δὺΐ ἰαρίοἰάδθ δ ἰΓ8η 850 Γὶ- 

ὈΘηΠ 8 σα]ρᾶ, Ἰαΐθγο νἱάθίυγ. 6 δὲ δδοὸ βογίρίυγα 8818 ἰγθαθθηί οἱ. 80 

δαἀηοίανϊ δὰ (. 1. Αἰ. ΠΠ 4002. 6 Ῥαγίΐϊβ δηίσδθ βου ρίυγα δηϊαν [06 15 
ΜΉΝΟΣΑ, ροβιίοβ ἱποὶρὶ ἃ ΚΑΤΑ Ο. Αἰᾳὰθ ηὐ]]δῦι ἰμίου αἰγαηηαῦθ ἰϑου- 
ὨδῖῺ ἰηἰθγοθάθγο δἀνξηοάυτ ργοῦ ἐὸν δἰδαΐϊ 1,.., 804 αποᾶ τηθη5]8 ὨΟΤΏΘΩ 

Αἰ(π)ατ(ουρίου ἰοφὶξ, πἰτιΐ8 ἐμοοδνίαπι οδί, 7 ϑογίρίαγα ἰμὲ8 ρο ϑϑἰ τσ 



188 ῬαΓΒ ῥγίογ. [448.-- 

σαι δὲ καὶ τοὺς διχαστὰς [καὶ τοὺς συνηγόρους τὴν Ἄρτεμιν 
χατὰ | τὸν νόμον. ἐγχόψαι δὲ τοὺς ἄρχοντας [ τὸ ψήφισμα ἐς 

86 στήλην χαὶ τὴν [τιμήν] ], ὡς ἂν ἕκαστοι ἐχτείσωσι, τῶν χωρίων, 
χ,αὶ ϑεῖναι ἐς τοῦ Ἀπολλωνος τὸ Πυϑίο | [τὸ ἱξρόν. τὰ δὲ χρή- 
ματα ἀναλζῶσαμψι το]δ(ςὶ ἄρχοντας ἐς τὰ ἱερὰ τὰ δημόσία χίαὶ 

40 ἐϊάν (πο 8 ἄλληι τῆι πόλει δέηι.α...ε| --- -τ-τ-ττ-τ-ν- δημόσιαι 
γέαι προς - ----τ - -- Ι---- - -ο- αιλεχ.. «τω. ὃ δϊημος(}}} ---- - το- 

δοίβεϊβ, οὐὖἱ.0}}}ησὶὰ5 {ἰξα] μὰ ἰγίθαΐϊξ, υϑαἱΐ δοοοιητηοάδίδα (οἷ. 4044), αἱ ἰη- 

ἰαγία 1.. βίαἰασογί ἰῃ ἰΓΔηΒ8ΟΥ θη. ογγαίαπὶ οἱ [ογίϑββθ ἐννέξα ἴῃ ἰαρίἀθ 

6880, ἰὰ φυοάὰ ρῥγοΟρΡίρον ἀοίδίθμι ἱπογϑαὶ 116 681. 8 ΑΝΓΟ. ϑυρρ!ονὶ οἱ 

ϑιηθηάδνὶ. Οοίογυμῃη αυοὰ Γ᾽ ῥΓῸ π ἰθοίιπν 68, ἰηάϊοίο 6886 νἰἀθίαγ, Π ρο- 

(108 φυϑὰ Π ἰῃ ἰαρίἀθ 6386. 

-....ὖὖὦὮὔἝὕὖὕὃὥὕ.-.. - 

114 1δρὶ5 ἰηγθηΐι5 οοο παν 5 ΑὩρ] οἷ Δ υγθο Ρογβᾶμπηο, 
0] 5βιαπι ογὰΐ ἀδηηδγθα. Βα. Εδ]]ονν5 [{1π. Α5. τηΐη. Ρ. 80 

(1πάᾶ0ο Βοθοκὴ ἃ. 1. α. 8664). ΡΙ]θηΐὰ8 οχϑοῦρϑιὺ Μ. ἀθογρίυ, 
οαΐὰβ ΘΧ ΔρΡΟΘΓΆΡΠΒΟ 64. Α. Ῥαρδάορυϊοβ Βυ]!οίϊῃ ἀθ δοῦγ. Η6]]. 

Ι (1877) ». ὅέ. 

Θεὸς τύχη ἀγαϑή. | Βασιλεύοντος ᾿Αλεξάνδρου, ἔτει ἑν[δεχάτωι', 
ὅ Μενάνδι[ρ)ου 2 σατραπεύοντοίς, ἐπὶ πρυτάνιος ἸἸσ᾿αγόρου, Κίρ]α- 
10 τεύας ἔϊδωχεν ᾿Αριστομέν[ει γῆν) (ψ)(λγὴν ὃ ἀγρὸν [|ἐποικίσαι 4 πρὸς 

τῶι [| φυτῶι δ ἐπὶ Κρατεύία φυτευϑέντι. ὁ δὲ περίβολός ἐστιν 
15 τῆς γῆς σπόρου χύπρων δ ἑχίατὸν ἁβδομήχοντα [ χαὶ οἰχόπεδα 

{10 ΓΡΌπι [ΟΓΙΏΔ6 ν Ϊβαγο8 ργδοίος ΘΞΠ (ΕΘ ]ΟΥ̓ΒῚἢ Δροργαρθυμα Σ Πᾶ- 

οί, σθογρὶϊ 2). 4 ΟἹ. 4148, 8 (886[Ὁ ἃ. Οδγ.). 4 ΜΘηΔΏΘΓΟ 80 Γθῶθ 

1γάϊαο 8αἰγαρία τηδπάδία ϑγαὶ (Αγγίδῃ Π|, 6, 8 εἰς Λυδίαν δὲ σατράπην Μέ- 
νανὸρον ἐχπέμπει τῶν ἑταίρων. ΥἹΙ, 48, 4), οαἱ Ρογρδιηθ αυοαῦθ οὲ υἱοΐῃϑ8 
ΓΟβθίοηθβ δαάϊπηοίδϑβ 6880 ἰο (8 ἀοοσθί. 8 ΤΙΙ“ΤΙΑΗΕΡΟΝ ἔθ! ονϑ, 

ὑπἀθ Βοθοκμίιϑ Πιστία (ραί ΓΒ ΠΟΙΘῺ) ἀγρὸν Θἴβοθ ΓΘ σοηδίῃβ 68ῖ. Αἱ σθϑογ- 
δἷα Ιοσὶ ΓΗΙΥΓΑΗΝΑΓΡΟΝ, ᾳυοά 8} οαΐΐξογα ατϑθοο γϑοΐθ ϑιῃθηἀδίθμη 6886 

ἰπ(ο!ϑαοὺ χυὶ τορυΐϊανοσὶ( φαδιὴ ἰγοααθηίοι Υ̓ οὐ Υ οἱ ΛΔ οὔὐτπῃ Α οοῃίυη- 

ἀαίαγ. γῆ ψιλὴ ὁ580 ἔθυσα δου θὰ8 ἤθη οοηβίία, αἱ ἀἰδίϊηρυδίῃν ἃ φυτῷ ν. 1. 
Οἵ. Ηομι. 1, ὅ80 ψιλὴν ἄροσιν. 4. Βδο Εϑ!]ονβ. ΕΠΟΙΚΙΚΑῚΙ ἀθογεῖα. [οσαίν 
ἰυπάν5 υϑαὺ δὰ ἰὰ ἰϑιαρυβ ἱποι]ίι8, αἰ οοἰαίαγ. ϑ8η6 ἐποιχίζειν δο Υἱ ἰη-- 
δὶ δία. δ “ρΙῸρΟ ἔππάυμη 800 Ὀοββθββοῦο ἀχζαίθυδ οοῃδίίπιη' Β. 

6 Οἱ. Ηθδβγυοῖὶ. κύπρος ᾿ μέτρον σιτηρόν οἱ ἱρὶ ἱπίθγργοίθβ. Β. 



4160] Π1ΠΠ{.ΑἅΦ ἢηο δ6]]1 Ροϊοροηποβίβοὶ δὰ ΑἸοχϑδηάγὶ Μαρηΐ τοσίθῃ. 1839 

καὶ χἥ(π]ος 1. φόρος δὲ τοῦ χήποϊυ χρυσοῦς ἕκχαίσ]τοίν ἐνιαυ- 
τόν. 

1 ΚΗΓΙΟΣ Θοογρίυ, ΚΙΛ ΕΘ]]Ο 8. 

11 ΒαϑὶβΒ ἀρ 4ἰ58 αν ἱηνγθηία ΟἸγιυρίδθ. Εχ Α. Ευτύ- 
ννἄηο]οἹ δρΟσγᾶρμο θα αὶ Αγοϊιδοὶ, Ζοίϊθπρ ΧΧΧΥΙ (4879) 
Ρ. 189 ἡ. 376. Ροβίϑα ἔγασιηθηΐυμη 8}10}5 Ἰδρὶἀϊδ γοροῦίαμῃ οδί 

ἴῃ ὺο οδάθῃ Ὑϑγθὰ γοροίϊία ογαηὶ (ἃ. Το ἀγοὶ. Ζίρ. ΧΧΧΥΙ͂Ι 
Ρ. 309 η. 899). 

Βασιλέως ᾿Αλεζξάνδρου] [ ἡμεροδρόμας χαὶ [ βηματιστὴς 1 τῆς 
δ᾽ Ασίας [Φιλωνίδης 2 Ζωΐτουϑ Κρὴς [| Χερσονάσιος 4 ἀνέϑηχε | 
᾿Διὲ Ὀλυμπίωι. 

μι γ80 νοὶ ϑΓΘ8. 4 Βοιηδίβίββ8 ΑἸθχδηαγὶ ργϑοίθγθα Ὡονἱ 8 Βϑοίο-- 

ἠθὴ οἱ Ὠοσηθίαμαη (Αἰμθη. Χ 4420. Ρ]ΐη. Ν. ἃ. ὟἹ, 11, 61. αΕ. ΜΟΙ 86υ. 

ΤΟΥ ΑἸΘΧ. Ρ. 184 864:.). 4 Οἵ. Ραυβ. ΥἹ, 16, δ: Τοῦ δὲ ᾿Αριστείδου ἐγ- 
γχύτατα Μενάλχης ἕστηχεν ᾿Ηλεῖος --- καὶ Φιλωνίδης Ζώτου γένος μὲν ἐχ Χερ- 
ρονήσου τῆς Κρητῶν, ᾿Αλεξάνδρου δὲ ἡμεροδρόμος τοῦ Φιλίππου. ὃ Ραϊτγὶ 
Ζῴώῴϊτος ποιβθη [υ͵886 νυἱάοίυγν, υἱ Κάλλιτος Ατοῆ. Ζίᾳ. ΧΧΧΥΙΙ Ρ. δὅ6 ἡ. 4940 
οἱ Γύμνιτος α. 1. Αἰ(. ΠῚ 1418 α. ἡ Ἑδάθιῃ οτὶρὶπἷβ ἀοβίρηδίίο Ἰορί υΓ 
δρυὰ Κυ. Ἐπιγρ. ἐπιτυμβ. 1941, Κρὴς Ὀάξιος ἱθἰὰ. 4945. 

116 Νδγίηοῦ ἴδϑθῆϑθ ϑϑθυγγδο ἰοοὸ Ομίαπιὶ αἀσδνοδοίαμῃ, υδὸὶ 

νἱ αἱ ΟμΔμα]6Ρ, αυΐ οαἰαϊδ ἴπδοῦ. ἂπί. 1 ρ. 339. [πάρ οχργϑϑϑὶί 

ΒοΘΟΚῺ (ἃ. 1. α. 9672. 

[Ἐπειδὴ Γόϊργος καὶ Μιννίων Θεοδότι [ἐυ υἱοὶ χίαλ)οὶ χἀγα- 
ϑοὶ γεγένηνται | [πε]ρὶ τ] χοινὸν τῆς πόλεως, [[χαὶ πολλοὺς 

ὅ τῶν πολιτῶν ἰδίαι εὖ [π]]εποιήχασιν, καὶ ὑπὲρ τῆς μιχρῆς | ϑα- 
λάσσης 2 διαλεχϑέντες [| ̓Αλεξάνδρωι βασιλεῖ ἐχομίσαντο | [χ]αὶ 
ἀπέδοσαν τῶι δήμωι, δεδόσϑαι [αὐτοῖς χαὶ ἐγγόνοις ἀτέλειαν 

[1{τότᾶθ Ιομΐοδθ ὙΟΙΩΘΥΘΘ Ὀγδοίου Σ (ϑ5ὶ χυϊάθτη Ομ δηα]οῦὶ δροῦαρθο 

465 Βαρθηάδ 981). 4 ϑυρρὶ)ονὶξ (. Ουγίι5 ὁχ π. 449. νἱάθ ἰδὲ ἠοίϑιῃ 14. 

4 Οἵ. 61, 



1900 ῬΘΓΒ ῥγίου. [446-- 

10 καὶ [ προεδρίην εἰς τὸν ἀεὶ χρόνον. [ ἀναγράψαι δὲ τόδε τὸ ψή- 
φισμα ἐν τῆι [ παραστάδι τῆι πρὸ τοῦ ἀρχείου. 

117 Ργίθηδθ; {ἰΐα 5 [{{{ο 8 τηδρη 8 ἰποῖβι5 ἴῃ δηΐδ (θπρ]] 

Μίηογσνδθο. Εχ ΝΟΟαΪὶ ἀροσγᾶριο ἀμδηάϊοῦ Απί. ἴοη. 1 ρ. 1ὅ. 

ΒοΘΟΚΒ Ο. 1. α. 2904. [1,6085- Υ̓δαἀαϊησίοη Αδ8|6 ἢ. 187. Η. 

ΠΟΘ Αγ δοϊορίβομο Ζοιίίϊυης 1868 ρ». 377. 

Βασιλεὺς Ἀλέξανδρος [ ἀνέϑηχε τὸν ναὸν | ̓Αϑηναίηι Πολιάδι. 

6 ἰθιῶρ!ο Μίπογνδθ δρυὰ Ῥγίθηθηβοϑ ἃ ΡυΐΏ60 δγομί(ίθοίο οχβίγυοίο οἵ. 

Υἱΐίγαν. 1, 4, 44. ΥἹΙ, 4, 44. 

ΠΙ. 

ΑὉ ΑἸοΟΧΔΠΟΤΙ Μασηὶ πιογίθ δὲ Οοτπίμ πηι (6] ἴδ ΠΙ. 

118 Τάρυ]ὰ Ἰαρίἀϊ5 Ηγτηθί ἱηνοηία ΑἰμοηΐβΒ. Εἀά. Κυπιᾶ- 
πα 8 Ἐφημερὶς τῶν Φιλομαϑῶν 8 Σεπτ. 1866. ΚοΘΙΪΟΓ (Ο. Ι. 
Αἰἱ. Π 184. 

----ττ-- : Π͵|[-- τ τττττ-τ Θεσ]σαλῶν: Δ --[- τ τ πστττολγ: 
δ6}} [{[--- -τ- ᾿Αχαιῶν Φϑ)ιωτῶν 1: |[[--- - - ΦλειασίωνξΣ : [Π}| 
--- - - ων: [Π: ᾿Αμβραχιωτῶν: --}[----τῖ-τ- ἀϊπὸ Θράιχης 
χαὶ [[--- --τ-τς- Ἰ Φωκέων: [}] : Λοχρῶν : [Π] |[- - --- Οἰτ]αίων 

{ἰ{᾿οτὰθ Ιοηΐσδθ γοϊσδγοϑ. [πάϊοθι οἰν αἰίιπὶ ἰοοἀογαίϑγ  οὐτ ὨυΠ16- 

τὶ5 βυθγαρίογσυμη χυδ ουϊχὰθ Ῥορυΐο ἰῇ σοι υπὶ βοσίογυ ἢ) ΟΟΠϑΙΠΪ0 ο0η- 

66888 Θββθηΐῦ δρηουὶ Κυπ. Αα Ὀ6]] τὰ [,δπλίδουτῃ (0). 414, 3. 8284 ἃ. (ἢγ.) 

Βρθοίδγο ἀοουΐϊξ ΚΟΘΆΪΘΥ 60]]. ὨϊΪοά. ΧΥΠ, 14, ὲ ἰπΐον ϑοοΐοβ Αἰ δοηΐθῃη- 

βία οἱ Αϑίοι ουπι ΟἸΏΘΒ 4088 ἷς ΠΘΡΘιηυ8 Οἰν (δί68 ΓΘΟΘΩΒΘΏΓΌΓΡ ὈΓΘΟίον 

ῬῃΠαβίοβ (ἀ6 χυΐϊθαβ ν. ποῖ. 39), Διμδυγδοίοίδβ, Ῥϑυσδοθοθ, Ζδουηίῖοβ, 66- 

ΡῬἢΔΙ]ΘΏ83. 4 “μι{ἰογᾶτὰ 4ὺ86 πυηο ἰη ἰαρίἀθ οϑὺ βϑθουηάδ, δυΐ ΔΛ δαυξ 

ἴαἷ886 ἰῇ ΘΡΟΩΓΆΡΏΟ τηθ0 δΔαἀηοίαν!᾽. ΚΟΘΆΙΘΥ. ἃ Βυρρ!ονὶξ Ὀγουβθῃ Ο6Β0}. 

ἀθ5 ΗοΙ]οηἰδιαυβ 11, 1 ρ. ὅθ ηοΐ, 4 (0]]. Ραυβδηΐα 1, 35, 4, ᾳαυὶΐ ΡὨ]αϑ105 

ἰὨ6Γ 80οο8 Αἰ ΒβΘη ΘΒ μη Ὠομμΐηδί, σα ἰῃ Ὠοἀογὶ ἰηάοα ϑἰογοηῖϊ! νἱοίηϊ 

βἰηϊ. 



4149] ΠῚ. ΑΒ Αἰοχδαπάγὶ Μϑδρηὶ τηογίθ δὰ ἀογίπίμυμι ἀοἰοίδιῃ. 101 

10 καὶ Μαλιέων καὶ [{- --- - Ἀλυζ)αίων χαὶ Δολόπων: [' [[----- τ 
Περραιβῶν : } |[---- Ζακύνϑο)υ 5 καὶ Κεφαληνίας : [Π]. 

ἃ Βαρρ!ονί. 

119 1,Δρῖ5 βδυγΐιβ, ἃρυα ὀοηβυϊθιῃ ἵ,.. Μᾶγο ἴθ ορρίάο γαΐδῳ. 
ἙἘά. α. αυγίίυ.5 [ὩΒοΒ ΓΙ 6 πα Βίυα!θη τὺ Οϑβομίομίθ νη 88- 
ΙΏ05, ΓΡΘΟΚ 1877. Ρ. 93 ἡ. 7. (Ὀγούβθῃ Οἀθβοὶ. ἃ. Η6]]. ἢ], 
ἃν. 362). 

"Ἔδοξείν τῆι βο[υϊλῆι καὶ τῶι δήϊμωι ᾿Επίήκουρος Δράκοντος | 
5 εἶπεν᾽ ἐπειδὴ Γόργος 1 καὶ Μμιννέων Θεοδότου Ἰασεῖς χαϊλοὶ καὶ 
ἀγαϑοὶ γεγένηνται [ περὶ Σαμίους ἐν τῆι φυγῆι2, χαὶ | διατρί- 
βων Γόργος παρὰ Ἀλεξάνδρωι πολίλὴϊν εὔνοιαν καὶ [προ]ϑυμίαν 

10 παρείχετο περὶ τὸν δῆμοίν τὴὸν Σαϊμίων σποίυϊδάζων ὅπως ὅπηι 
τάχος | Σάμιοι τὴμ πατρίδα χο[μ)ίσαιντο, χαὶ ἀϊναγγείλαντος 
Ἀλεξάνδρου ἐν τῶι) [ στρατοπέδωι8, ὅτι Σάμον ἀποδιδοῖ | Σα- 

16 μίοις, καὶ διὰ ταῦτα 4 αὐτὸν τῶν ᾿ΕἸλλήνων στεφανωσάντων ὅ 

[1006 Γ86 γ ΙΒ ΆΓΘ8. 4 Ἐρμίρρυβ δρυὰ Αἰμοηδουὴ ΧΙἧῪἶΙ δ88 Ὁ ἀθ Ὀίοηγ- 

8118 4υ86 ΑἸΟχΧΔηΘΡ δηηὶ 884 8. Οὔγ. δυοίυμηηο Ἐοθαίδηΐβ ΟΟΙΘ γα δὶ πδ66 

γτοίοσί : ἄλλων γὰρ ἄλλο τι ἀναχηρυττόντων χαὶ στεφανούντων τὸν ᾿Αλέξανδρον, 
εἷς τις τῶν ὁπλοφυλάχων ὑπερπεπαιχὼς πᾶσαν χολακχείαν, κοινωσάμενος τῷ ̓ Αλε- 
ξάνδρῳ ἐχέλευσε τὸν χήρυχα ἀνειπεῖν ὅτι Γόργος ὁ ὁπλοφύλαξ ᾿Αλέξανδρον 
Δμμωνος υἱὸν στεφανοῖ χρυσοῖς τριςχιλίοις, καὶ ὅταν ᾿Αϑήνας πολιορκῇ, μυρίαις 
πανοπλίαις καὶ τοῖς ἴσοις χαταπέλταις χαὶ πᾶσι τοῖς ἄλλοις βέλεσιν εἰς τὸν πό- 
λεμον ἱχανοῖς. Ευπάθμι 6886 (0]]. Υ. 7. 16 ἰῃ(θ!]]Θχθγαηῦ Ουγίϊα8 οἱ ὨγΟυβΘῃ. 
ΟδΥθ ἰδίωθῃ ἐστεφάνωσε χυοᾶ ἰῃ {{{Ὸ]0 680 γϑίϑγαβϑ δὰ θᾶ αυδο ἘρΡμίρραβ ὨΔΓ- 
Γαί. δ οοάθιῃ ΘΟΓΡῸ Ὠγούβθη ἰη(ο]]οχὶΐ αὰυ80 δρυὰ ϑίγαθοπθ ΧΥ τ. 700 

Ιοσυηίυῦ καὶ χρυσεῖα δὲ χαὶ ἀργυρεῖα οὐ πολὺ ἄπωϑεν ἐν ἄλλοις ὄρεσιν στο- 
ρεῖται χαλά, ὡς ἐδήλωσε Γόργος ὁ μεταλλευτῆς, 8[η6 ἰάοηθᾶ Οοδυ88 δὶ φυϊὰ 
γνἰάθο. 4 Ἐχρυ]δβὶ ογαμὶ ϑδγαὶϊὶ 80 Αἰμϑηϊθηβίθυβ ραγίχη 0]. 108, 8 (8665 
8. 6 γ.), ραγίίτη ΟἹ. 407, 1 (3644 ἃ. Οἰγ. Οἵ. Υῇ. Ὑίβομον κιϑίῃθ ϑοιγ θη 
Πρ. 148 ποί. 3), γϑάποίϊ βυηῖ, συ ἰᾶπὴ ΑἸθχϑηᾶον ἰὰ 86 ἰδοίασυμι ΡΟ] ]ἰοἱ-- 

ἰᾳ8 6886 (οἵ. ποΐ. 8) ἃ Ρογάϊΐοοα ΟἹ. 4414, 8 (8224 ἃ. (Ἀγ). δ ίοάον. ΧΎΠΙ, 

48. 8 Οοηϑίαϊ ΑἸοχδηάγιμπι ΟἹ]. 114, 1 (ΙὩθΘη586 [110 894 4, (ἢγ.) Νοδ- 

ΠΟΡΘΙῸ ἰῃ Οτγδθοΐδῃ πλἰβῖί8860 αυΐ ΟἸγταρὶ 8 τη γί αἱ Θχυ]θ8 ἰῇ ραίγί 88 

ΡοΒογθηίγ. Ὠϊοὰ. ΧΥΠΙ, 8. Ιάθῖ ἰδπὶ δηΐθα ἰρϑαμ γϑῴθι ἰῃ θχθγοίία 

ῬΓΟΩ [8880 ὁχ δοο {ἰ]οὸ αἰδοί τ); Ὠϑιηαὰθ αυρὰ πο ἀθ ϑϑπιὸ 8018 αἰοὶ-- 
[ὩΓ, ΟΧ διρυμλθηΐο {{{π]|} [δοῖ]θτη Θχρ! οί θα ἤδρθοῖὶ ἢθαὺθ δὲ οἂγ ἀυὶ- 

ἰο8 χαΐῃ οογδπὶ θχογοὶ φθοαὰθ ἀθ οτμηίΐυτη οἰν αἰ πὰ Θχμ] 5 γϑϑίϊ- 

ἰποηα ἐδ ἀϊχουΥὶί. 4 ΕΟἴ. 843. ὅ ο Ιορδιοηΐθυβ οἰν (δια μα ΒΑΡΥ]οΩδ δὰ 
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ἐστίεφάνωσε καὶ Γόργος καὶ ἐπέστείι]}λε εἰς ᾿Ιασὸν πρὸς τοὺς 
ἄρχοντας, ὅπως οἱ κατοιχοῦντες Σαμίωϊν] [ ἐν ᾿Ιασῶι, ὅταν εἰς 

20 τὴν πατρίδα κατίωσιν, ἀτελῇ τὰ ἑαοτῶν ἐξάξονίται χαὶ πορεῖα 
αὐτοῖς δοϑήσεται, τὸ ἀϊνάλωμα τῆς πόλεως τῆς Ἰασέων | παρε- 
χούσης, καὶ νῦν ἐπαγγέλλονται Γόργος χαὶ Μινίων ποιήσειν᾽ 

25 ὅτι [ ἂν δύνωνται ἀγαϑὸν τὸν δῆμον τὸν Σαμίων - δεδόχχϑαι 
τῶι δήμωι, δείδόσϑαι αὐτοῖς πολιτείαν ἐπ᾿ ἴσηι | καὶ ὁμοίηι καὶ 

80 αὐτοῖς χαὶ ἐκγόνοις " | καὶ ἐπικληρῶσαι αὐτοὺς ἐπὶ φυλὴν χἰαὶ 
χιλιαστὺν καὶ ἑχατοστὺν 6 καὶ γέϊνος, καὶ ἀναγράψαι εἰς τὸ γέ- 
νος Ἷ, ὃ ἂν λάχωσιν, καϑότι χαὶ τοὺς ἄλλους Σαμίους τῆς δὲ 

85 ἀναγραφῆς ἐπιμε[λ[ηϑῆναι τοὺς πέντε τοὺς ἡιρηϊμένους. τὸ δὲ 
ψήφισμα τόδε ἀναγράψαι εἰς στήλην᾽ λιϑίνην καὶ στῆσαι [ἐν 
τῶι ἱερῶι τῆς Ἥρας, τὸν δὲ [τα]]μίαν ὑπηρετῆσαι. 

ΑἸΟΧΔΗΘΤΌΙΩ Γηΐβδἰ8, 4086 οἱ σγαϊίδϑ δρογϑηΐ δὲ ΘΟΥΟΩ8Β δυγοδβ ἀδίογγοης, οἵ. 

Αὐτίδη. ΥἼ1, 14, 6. 49, 1. 48, 4 δίογυιηαυο δογὶρίογυτα ἸοοῸ8 08 αϑοσγίι 

Ουγίία8 Ρ. 34 ποῖ. 64. 6 6 δἰ8 οἰνί(8{|8 ρδυιθιι8, ὁχ φαΐδιι χιλιαστὺς 
οἰΐδιθ ΕΡμοϑὶ (οἵ. ἢ. 4184, 10), ΕΥγΓνβ, Μοίμυτηδο, ἑχατοστὺς ΒΥΖαηίΐ, 

[ηηρβδοὶ, Πθγδοὶθὰθ Ροηξίοδθ (θη, Τδοῖ. 41, 44) [αἰξ, οἵ. Ὑ Βοθο ΣΡ ΚΙοΐηΘ 

ΒοΟΒΥ 6 11 ἡ. 1568 84ᾳ. Οσυγί8 ᾿. 8ὅ 844. 7 Ουοᾶ ρῥΓΒΟΙΘΣ φϑηΐθτῃ Π}}]}- 

"5 οχ ἰΐ8β ρορυ!ὶ ραγίθυ8, αυ8δ6 δηΐθϑ ϑῃηυτηθγαΐδο δυηΐ, ἷο πλϑηΐϊίο ΒΕ, ἰηὰθ 

σον ἰβϑίπ)θ ἰη(θ]]ορίυν ροηΐθμπι ἑχατοστύόος, ᾿δη0 χιλιαστύος, ΒΔὴΟ ΓΤΌΓΒΕΟΒ {τὶ- 

Ὀὺ8 Ραγίθτῃ ἴμϊβ80, φυῦδ ἀθ ΓΙῸ αυλίϊαγογαίς Ὑ ΒΟ Γ. 

120 Τάρυ]α τδΥΠΟΓ15 Ῥομίθ οὶ ἱπνθηῖδ ἰῃ ῬᾶϑοῸ Αθχοῃθηϑίυτση. 
Εαά. Ῥι{ἐκὶΒ ΕΡἢ. 8ὅ8. Ἀδησαδό Αηἰ. Η6]]. 4929. ΚορΙορ (. 

Ι. Αἰ. ΠΠ ὅδε. 

[60]ς οἱ. [ [Ἀριστοχ)ράτης ᾿ἈΑριστοφάνου εἶπεν ᾿ ἐπειδ[ἡ Δημήτρ)]ιος 
Φανοστράτου Φαληρεὺς ἀνήρ | [ἐστιν ἀγ)α[ϑ)ὺς περὶ τὸν δῆμον 

δ τὸν ᾿Αϑηναίω[ν χαὶ τὸν δίῆμον τὸν Αἰξωνέων 1, χαὶ πολέμ(ου | 
γενομένου] ἐν τῆι χώραι χαὶ χίω)ρισϑέντίων τοῦ Πειραιῶς] καὶ 
τοῦ ἄστεως διὰ τὸν [πόλεμον 2, πρεσβεύσϊ]ας 8 διέλυσε ᾿Δ[ϑ]ηναί- 

10 ουΐς καὶ πάϊλιν ἐπανήγαγεϊν εἰς τὸ αὐτό, χαὶ σῖτον εἰς ἤγαγεν 

1ὑΐογᾶθ νοϊβαγθϑ στοιχηδὸν ἀἰδροδίίδο. 1 θοογοίυμῃ ραρὶ Ἀθχοῃθηβίυμα 
68. 4 ΟἹ. 411δ, 8 (8481 8ἃ. (Βγ.) οὕ Οδϑϑαηάθν Ρίγαθθαμι ἰθηθγϑί, υγὴ8 
ἃ ΡΟΪΥΡΘΓΟΟΏΠΒ ἰδαϊογίθυ8Β ἀθίθηϑα οϑί, ἄἀοῃθο ὑπὰ8 ὁχ ῥγίηοϊρὶ 8 οἰν ἰδ 18 

ΡΟΡυΪΟ ρογβυδϑίί, υἱ Ἰοραϊ!οηθη ἀθ ρᾶοθ δὰ (δββδηάγυμ τηἰογοί (ὈἱοάοΥ. 

ΧΥΠῚ, 74). 8 ϑυρρ!ονὶ. διὰ τὸν [πόλεμον εἰς μερίδας, διέλυσε ΚΟΘὮΪΘΓ. 
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τοῖς ᾿ΑἸϑηναίοις χαὶ τεῖ χαῖραι, χαὶ [| ἐπιστάτης 4 αἱρϑεὶς ὑπὸ 
τοῦ δήμίου ----- ἀναϑήματα | ----- ἀν)έϑ[ηϊχεν χάλιστα --- 
--- χ]αὶ ὕστερίον ---- ---ττ-- ] 

Ργίπια 88η6 Ἰοβραίίο οχ ὕυγθ 8ὰ (δββοη ρα τηΐβ88 οϑί (οἵ. ποῖ. 4). Αἱ οᾶ 
ἠοηῃππι οοηΐοοίυτα 6886 ποβοίυαι ὈὨἱοάογαβ' ἰπἀϊοαί ουτὴ ἀἰοὶξ γενομένων δὲ 
πλειόνων ἐντεύξεων συνέϑεντο τὴν εἰρήνην. οιηοίτί5 ἰρίν, Ἰοραία5 δὰ 
αἶνθ8 χυΐ ὑγθθπὶ ἰΘηθθδηΐ ρῥγοίθοίαϑ, πλοαθγαίίοηθ οἱ 801] ογιΐα αἰ βου] αία8 
4086 δηϊπΊ ΟΓΌΤΩ ΓΘΟΟΙΟἰ ἰδ] οηἱ οὈϑίϑ θϑηΐ γϑιρουΐββα υἱαθίαν. 4 Αὐἱ ΠοῪο 

δὰΐ προστάτης (00]]. ὨΘιμοσθδιθ δρυαὰ Ῥοΐγθ. ΧΙ, 48, 9) γϑροῃθηάυπ 6886, 

χυΐα ἐπιμελητὴς (τῆς πόλεως), αυοὰ Ὠίοἀογυ5 δαροί ΧΥΠΙ, 714, ΧΧ, 4ὅ, 8ρα- 
{1 τα οἱ θ.5 θη σοηγθηϊγοί, τηοηυἱϊέ ΚΟΘὮΪΘΙ. 

121 4518 φυδάγαίδ τΤΔΓΙΉΟΓ8 Ρϑηϊθ]οΐ ἱηγθηΐα δῆπὸ [880 
᾿ΕἸΘυβη6 ἰηΐον γυάθγὰ ργΟρυ δὶ ἃ Αρ. ΟἸδυάῖο οχϑίγαοίϊ οἱ ἰθτηρὶ]! 

ἀογοσῖβ. Ἐαὰα. Ἀδηραδό Απίϊᾳυϊό5 Ἠο]]ηίχυθ5 1079. ὙΥ. Υἱ- 
ΒΟΏΘΥ ΚΙοίηθ βοὴ 11 ρΡ. 87 ἢ. 70. Ρι{ἰ8κΚ|ῖ5 ΕΡἢ. 9567. 
Τοθογιαδηΐ Ἀθομογοθ5 δΔροῃδοϊοσίαυοβ ἃ ΕἸθυβὶβ ἡ. ὅ ἢ. 8. 

Ιη ἰτοηίο: 

᾿Αϑηναίων οἱ τεταγμένοι ὑπὸ τοῦ δήμου 1 | ἐν ᾿Ελευσῖνι χαὶ Πα- 
νάχτωι καὶ ἐπὶ Φυλῆι τὸν [ στρατηγὸν 2 Δημήτριον Φανοστράτου 
Φαληρέα [ στεφανώσαντες Δήμητρι χαὶ Κόρει ἀνέϑηχαν. 

μι[γ80 νοΪσδγοβ γϑοίου Σ, 81] Ἰηοὰο 866 (ὉΓΙΏΘ ΤῸ γϑγὰ ἴῃ ἰαρίἀθ οϑί. 

4 Ῥαυβϑ. 1, 8ὅ, 6 Ραηδοίυμη ἃ (δϑϑδηάγο οοουρϑίυμη ἢδργαί. Ουοὰ Ὑ᾽ΒοΠ ΘΓ 8 

οὐολ 18 (ἰ{}}}} ΘΒ οἷο 816 πο 0 ΘοΟηΟΙ ἰΓὶ Ρο8586 ἰυαϊοαν!, αἱ ΒΌΠΙΘΓΟ- 

ΙΏ8 ροϑίθα ρῥγαοϑίαἷα Μδοθάοηϊοα ὃχ 118 ργδϑϑί αἰ ἀϑάυοία οἱ Αἰσα ἰδὲ 

ΟΟἸ]οσοαία 6586.Ὀ Αἱ [(οὐἴδϑβθο πὰ Μαδαόθάοῃθϑ οί ΑἰδΒθηΐθηβο5 {Π|ὸ ϑἰ8| 0 Ή ΘΓ. 

ΠΑΡΟΡδηΐ. 4 Ουῦπὶ ἷο {{{|108 ἀσαϊσαγθίαν, ρῥγαθίογ δἰ} Ὠοιμοίσί 8; δηΐθᾶ 

ἰϑὴ (θγ (ν. 9--1) ῥγδοίυσα ἰυποίῃβ8 ογαί. Οὐδγο ἰὰ ᾳυϊάθηη ὙΊβομογο οοη- 

οοἀθηάυμῃ θ8[, ὨῸΠ Ρῥγΐὰ8 αυδϑιὴ αυδῦίο ἱπηροῦὶΐ δηη0 (0]. 416, 4. 8154. ἃ. 
Οδγ.) πος τηοηυμηθηίαϊη ογθοίατα 6580θ.ὡ ΠῚ ὙΘΙῸ Οὔτ ἴ||Ὸ υϑ4ὰ0 δὰ Δ θΙῺ 

ΟἹ. 416, 4. 8184 ἃ. ΟἾν. ἀθβοθηάδπηϑ, πϑοθϑϑδυαμη ΠΟῊ νΥἱἀθίυγ. ΝΠ 
Ργϊμηαμα 1110 ργοδοϊβοι [Γ 80 δηηο ΟἹ. 40ὅ, 4 (3176 ἃ. (ἢγ.), ουπὰ ἰδιηθῃ 

Βοτὶ ροίυσνιί, αἱ ἰδπλ 8ΠΠ0Ὸ δηϊθοθαρηΐθ, ουΐαβ ἰηϊϊο Πεοιηθίγ ἃ8 γογυτω ροίΐ- 

[18 68(, ργδοίυγα δὰ οὺπὶ ἀσίογγοίυγ; ἀϑίηθ νοῦ ἀυδὶΐο, πὰτὰ ἰᾳγο Υ. ἐδ 1 

ῥγδοίδοίαγαμη ϑαυϊΐατα ἰῃ ΘΟΓΌΙΩ ΠΟΠΟΡΓΌΤΩ ΠΌΠΛΘΙῸ ΒΑΡυοΓΓ, αυΐϊδυ8 Ὠθιη6- 
ἰγἰβ ρῸΓ ῥγίηοὶραίιιϑ βυΐ ἰϑλρὰϑ (υηοΐι1ι8 6586. Νϑ Ϊσ τηδρίβίγαίϑ ουτα 

ργδοίογυμ ᾿προγίο βυδίθοίυϑ σοῦ, θη νἱαθίυγ σοηνθηΐγθ ῥγϊηοὶρὶ οἷν 8-- 

ΟΣ ΟΕ ΌΘΙ ΒΟΥ, Ξ5}Π1086. 48 



104 ΡΑΥΒ Ὀγίογ. [141-- 

Ιηἴτα ἄπο 4υδίθγπδγαπι ΘΟΓΟΏΔΓΙΠι ΟΓΪΠ 68 οαπὶ 5 ᾿ὨΒΟΥ [ΟΠ ΡᾺΒ: 

5 ̓ Αϑηναίων | οἱ τεταγμένοι ᾿λευσῖνι (ὴ 

Ἀϑηναίων | οἱ τεταγμένοι ἐμ Παίνάχτωι (ΠῚ) 

᾿Αϑηναίων |. οἱ τεταγμένοι | ἐπὶ Φυλεῖ (ΠῚ 

Ἢ βουλὴ | ὃ δῆμος | ἱππαρχηήϊσαντα (Υ) 

Ἢ βουλὴ | ὃ δῆμος [ στρατηγήσαντα () 

το Ἢ βουλὴ | ὃ δῆμος | στρατηϊγήσαντα () 

“Ἢ βουλὴ | ὃ δῆμος [ στρατηϊγήσαντα (Ἱὴ 

Οἱ ἱππεῖς ἱππαρ[χήσαντα (ΠῚ 

[ηΐγἃ ΘΟΓΟΏΔ8: 

Σωσίϑεος ᾿Αϑηναῖος ἐποίησεν. 

Ιῃ Ἰδίογ δἰῃἰβίγο ἀσδθ ΘΟγοῆδΔ6, υῃὴ8 ἰυχίδ 8] ΘΟ ΓΔΙ : 

Παναϑήϊναια τὰ μεγάλα ἅρματι (ΙΧ) 
15 Ελευσίνιοι (1) 

ἴῃ Ἰδαίου ἀθχίγο ἰΐίθιη ἀι8θ ΘΟγΟδΘ: 

Δήλια | ἅρματι (Χὴ 

“Ἑρμαῖα | ἅρματι (ΧΠῚ 

ι(ἰθ. Οὐδῇοὸ δηίθ ΟἹ. 106, 8 ροίυ8 οΟ τὐθθγο θὰ ἰπηοίαμη 6886 ραΐδ- 

ΘΓ. 

122. Τ1ρ15 Αἰμϑηΐβ ἴῃ τηυδουτὰ Βυϊἰδπηϊουμῃ ἀο]αίυθΒ. Ἐαά. 
ΟΒδμά]οῦ 501}]. [μ86γ. 11 ἢ. 11 ρ. ὅθ. Οδβδῃη 850]}1]. ἡ. 113 (Βοθοκὴ 
α. 1. α. 106). ΗΪΟΚΒ ἴπ8οῦ. αὐ. Νυβ8. Βεὶΐ. ἢ. 14 (Κοϑῇϊον (. 
Ι. Αι. Π 484). 

Ἐπὶ Νικοδώρου ἄρχοντος: [ ἐπὶ τῆς Κεχροπίδος ἕχτη,ς 
δ πρυτανείας, ΤΓαμηλιῶνος [ἑνδεχάτηι, ἔχτηι χαὶ εἰχοίστῆι τῆς 
πρυτανείας 2, ἐχχλη σία" τῶμ προέδρων ἐπεψήφιίζζεν Ἀριστοχρά- 
τῆς ᾿Αριστοίδήμου Οἰν(αῖος) χαὶ συμπρόεδρο!ι. Θρασυχλῇς Ναυ- 

10 σιχράτο[ο]!ς Θριάσι(ος) εἶπεν δεδόχϑαι τίῶι δήμωι, Ἄσανδρον 
Ἀγάϑωνος Μαχεδόνα ὃ ἐπαινέσαι ὅτι ἐστὶν ἀνὴρ ἀγαϑὸς ἰδίαι 

1μ{ἰογᾶθ ν Ιθδγοβ δοουγαίθ χυΐάθτη στοιχηδὸν αἰβροδίίδ6, 864 ἱτηρᾶγὶ ὙθΓ- 

βαυτη Ιοηρὶπἀΐηθ. 4 ΟἹ. 416, 8 (8148 ἃ. Ομ γ.). 4 Αθηυ ἰὨ ΘΓΟ8[8-- 

ΓΘ [Ὀἶ886 δρραγθί. 8 Βοθοκδῖυβ οὕ ἰηϑίσηὶ δουχηΐηθ ἰῃ ΔΡΟΩΓΑΡΠΟΥΌΙΪΩ 

φαΐϊθυβ οἱ υἱἱ Ἰ᾿ίουῖϊ! ἰοθάϊδ σογγαυρίο! 8 Αβϑδηᾶγὶ ΠΟΙΏΘη δϑρηουββοί, ἤυης 
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15[τὸ περὶ ᾿Αϑηναίους τοὺς ἀφικνουμένους εἰς τὴν χώραν τὴν 
ἑαυτοῦ χαὶ χοινεῖ περίὲ τὸν δῆμον τὸν ᾿Αϑηναίων, χ[αὶ παρα- 

20 γενόμενος εἰς τὴμ [πόλιν τάς τε ναῦς τὰς ἰδίοις κ καὶ τοὺς στρα- 
τιώτας παρ[ἔσχετο 4 ̓ΑἸϑίηνα)οζις] εἰς τὰς χ]........ὐὐ νον νον 
ἐν [τττττῖςς 

Βαϊαρϑὶΐ ἢ] οοἰθγοχυΐη ρῥΐδπθ ἱφηοίαμη ἔυΐ880 Αρδίμοη β 1118, χαθι ἴγδ- 

ἴγϑὰ Αβδδηάγὶ ὑδγίδθ βαίγαρβθ σοϊηπηθπλογδί Ὠϊοάογυβ ΧΙΧ, 156. Αἱ 60]16{18 

ν. 16. 46 τοὺς ἀφιχνουμένους εἰς τὴν χώραν τὴν ἑαυτοῦ οἱ ν. 49---3. τάς 
τε ναῦς τὰς ἰδίας καὶ τοὺς στρατιώτας παρέσχετο τη} 0 δρίἰ8 νἱάἀδίαν ἰρϑύχῃ 
βδίγαρδα: ἰη θ! | ῦοσθ. Νοαὰθ ἰὰ υ}}8πὶ αἰβου! δίθτηλ μαρδοί, ἀυτητηοᾶο Δ 

Αϑδηάγο ῬμΠοίδθ {. (Αγγίδη. 1, 17, 7), Ραυτθηϊοη ἱβ γαΐγθ, ααὶΐ ἴῃ ΑἸοχδηάσγὶ 

θΘχογοϊία αἰ Ὠθαὺὰθ Θοιημηθιηλογαίας ροβὲ δηηυμ 8380 ἃ. ΟἾΓ. (Αγγίδη. Υ, 7, 

4) ἀἰδιϊησυδηυ8 ἰᾳπίογθιῃ, οαΐυ8 ἴῃ ΒΟ Ββο ΓΙ ΑἸοχϑηαγὶ οογίϑιηϊηΐθιβ ἴγο- 

4608 68ὲ τϑιηοσία ((ΐ. ὈγΟΥβΘῺ Ο680}. 468 Η6]]. 11, 1 Ρν. 99 8ᾳᾳ.). Ηὔυΐι8 

Ρϑίοῦ Αραΐίμο ἰάθιῃ 6580 νἱάθίαν, ουἱ ΟἹ]. 114, 4 (8840 ἃ. Οἢγ.) ΒαΡυ)οη 8 

ουϑίοἀϊαιμ 80 Αἰοχϑηᾶάγο τηδηἀδίϑιῃ Ὠδγγδηΐ Ὠϊοαογτβ ΧΥΪῚ, 64 οἱ αυγίϊι8 

Υ, 4, 48. Βογίδ886 8 Ῥαγιηθηίοηΐβ οἱ Αϑδηάσγὶ τίου ϑ ἰγαίου αἱ. 4 Ηδϑθο. 

οὕ τηϑρηδ ὈγΓΟΘΔὈΪ ἰδία ὈΓΟΥΒΘῺ 680}. ἀ68 ΗΘ] Θηΐδβεηυβ ΠΠ, 3 ᾿. 85 ποί. 1 

γοιϊα! δὰ οχρθαϊ!οῆθλ δϑῆπὸ 841ὅ ἃ. ἢν. οσοηίγα [ϑῃηηυμ, Οουΐὰ5 ἱποο]δ0 

δὺ Απηίϊροηὶϊ ραν θ08 βίδθδηίΐί, βυβοορίδιῃ (Ὠἰοάον. ΧΙΧ, 68). 

1928 Τὰῦυ]α ΔΙ ΟΣ 8 Ῥοηίο οὶ ἱπνθηίὰ Αἰμθηΐθδ ἰῃ ἅΓΟΘ. 

Ἑαά. Ρὶεἰακὶ8 Ερἢ. 1078. Ἀδηραρθό Αμηί. ἢδ6]}). ὅ0ὅ. ἘΕχ 800 
γοβοηίψυθ δρόργᾶρῃο Κοϑῆϊον 6. 1. Αἰἱ. 11 28ὅ. 

------ ιν, καλέσαι [[δὲ καὶ τοὺς πρ)έσβεις 1 εἰς τὸ πρυταϊνἝεῖον 
ἐπὶ] ξένια εἷς αὔριον : Σύν(α)λον 3 [[καὶ Β]οδρμί(λ)κανϑ " ἀναγράψαι 

5 δὲ τόδε τ{[ὃ] ψήφισμα τὸν γραμματέα τὸν χατὰ πίρυτανείαν ἐν 
στήληι λιϑίνηι καὶ στῆσαι ἐν ἀχροπόλει " εἰς δὲ τὴν ἀναγίρα- 

{{0γ88 νοϊβαγο8 στοιχηδὸν ἀϊδροβίίαθΒ. Εχ Βογίρίαγδθ γαϊ οηΐ 8 ἰῃίοῦ 

ΟἹ. 4144 οἱ 419 (880---800) {ἰὰ] ἂτὰ ἰηοίδα πὶ ΟΟἸΙΘαύ ΚΟΘὮΪΘΓΡ. 4 Οδγπασί- 

ηἰθμβίυτα ᾿ομδίϊοθι 6886, ὧδ 4ἃ 88η6 Πἰδ1ϊ ρχϑϑίθγοδ τωϑιοῦίδθ ργοὐϊΐυτα 

οδί, ὁχ ἰοραίοσιμιλ ποι δι8 ν. 8. 4 ϑρρδγοί. 4 ΣΎΝΛΛΟΝ. ϑϑγηδὶυβ 

Μίποδο ργϑδοίθοίῃβ ΟἹ. 406, 4 (8676 ἃ. Ογ.) οοπαμθιογϑίαν. ἃ Ρ]αἴδγοδο 

Ὀίοη. 45. Κοθλ]θῦ. ὃ ΘΔΜΙΆΚΑΝ γοῖβθῃ. ὈΔΜΆΑΚΛΝ Κοθθϊοσ. ΟΔΜ 

ΛΑΚΟΝ Ρ ἐἰακὶβιυ ΙΔΜΟΑΚΑΝ Ἀδηραρό. θυυμὰ ἰ8 4086 ΒοΙμΐη98 ἀοοίϊ 

ἴῃ Ἰαρίάθ ἀἰβροχϑγαω!, ἔθτα ἰογιηδθ Ραηΐοδο Βοαηιοϊκαγίδ, (οἵ. ΝοΘΙάΘ ΚΘ ἀρυά 

ΚΟΘΒΙΘΓΌΣΩ) ορίϊπθ σοηνθηίγ υἱάθίον θὰ βογὶρίυγα αὐᾶπὶ ϑαᾶργα ροϑυΐ; Α 

ΡΓῸ Λ δπίο Κ οογίθ ἰρβίυβ ἰαρίοἰ δ ϑγγοῦὶ (γ δυθπάυμπι θϑί. ϑουίρίογθβθ ἴθγο 

43" 



106 ῬΕΓΒ ργΐου. [443--- 

φὴν τῆς στήλης δοῦναι τὸν ταμίαν τοῦ δήμου [ΠἸ] δραχμὰς ἐχ 

10 τῶν εἰς τὰ χατὰ ψηφίσματα ἀναλισχομένων τῶι δήμωι. 

Βομίλχας Βα οηΐ, 6 Βοιηγίϊσαγο Οδυ βαρ ἰθηδίατα ἄἀυςθ, χαὶϊ ρ80}1}0 ροϑί ΟἹ. 
441, 8. (840[9 8. (ἢ γ.), οὐτὰ γϑῦαπι ροἰ τὶ σορδγοίυγ, ἃ οἰνίδυϑ Ὠθοδίιβ ϑϑβοί 

(Ὀἱοάον, ΧΧ, 48 544.) τηοηυΐϊξ ΚοΟΘΆΪΘΓ. 

124 Ἐγαριηοπία ἄυο [ἀΡ0}}86 ΠΔΓΙΠΊΟΥ 5 ΡΘη(6]1οἱ ; α (ν8. 1 ---ἴ 9) 
οἀἀ. Ριὰκῖ8 Ερῃ. 8704. Κυμηδηυάῖβ Ἐπιγρ. ἀνεχδὸ. ᾿Αϑήν. 1860. 
ἀρ. 4. ὃ (ν. 48 --- 86) Κυπιδημα!β ΕρΗ. πον. 944. Απὴρὸ ὃχ 
Θοίγρὶ8 ομαγίδοοθὶβ θα α οἱ Ἰηἰουργοίαίιβ οϑί (ἃ. Ουγίϊα5 ΡΒΠΟ]. 

ΧΧΙΥ͂ ρ᾿. 88 814α. Εχ δροβγδρηΐβ 515 Κοϑῆϊον (. 1. Αἴι. ἢ 940. 

[Ἐπὶ ᾿Αναξιχράτους ἄρχοντ)ος "1 ἔδοξεν τῶι δήμωι" 2 Στρατί[ο- 
χλῆς Εὐθυδήμου Διομεεὺϊς ὃ εἶπεν " [ἐπὶεϊιδὴ Λ]υχοῦργοϊς [Λυχό- 
φρονος Βουτάδης ὁ παραϊλ[α]βὼν [πα]ρί[ὰ τῶν ἐἑ]α(υτίοῦ πίρ|ογόνων 

ὅ οἰχείαν ἐκ παλαιοῦ] τὴν] πρίὸς τὸν δῆμ]ον εὔνοιαν ὅ.......... 
ΝΠ  .ῃ.ᾳᾳΕ ἘΠ ΒΊ Β .ΞἭῃ͵{ᾳ{{ᾳ{«ᾳἘΕΕ 

{1016 Γ80 ὙΟΪζ8͵ΘΒ (ηἶδὶ χυοὰ φῖ ᾿ηοὰο Φ πηοάο Φ 68), αἰβροβίίδθ στοι- 

χηδόν. 4 ΟἹ. 418, 4 (801|6 ἃ. Οἢγ.). Φ Ιάθτ ῥ]Ὀἰβοϊ τὰ 6886, αυοὰ 

Βαροί Ῥβϑϑυδορ)]υΐδγοδυβ Υὶί. Χ οὗ. ρ. 868 Α 844ᾳ., 804 Πἰ|ὸ ἰῃ Ὀτονὶυβ σοῦ- 

ἰνδοία οἵ τυ] ἰαγίδιη ἰπχ ἰδία ἀθδογοίΐ γοσρα, Κυμ. οἱ α. ἀοσυδευῃΐ. ΡΓγδο- 

ϑογίρία {116 ρϑ}}Ὸ ρ)θηίογα οχϑίδηΐ, οχ χυΐδυβ αἰβοίϊωυβ, ρῥυγίδηϊδιη [υ 586 

Δπηθοομ 5 βοχίϑιη. 8 Ὠθ ϑδίγαίοοίθ οἱ. ἈΌΒΏΚθη δὰ Βυ{}. ἔυρ. Ρ. 88. 
ϑϑῦρρο ΟΥ. Αἴ. ἢ ρ. 844. Αηηο 8Φ4 ὈὨοιμοβίμθῃθι δοουϑϑνὶΐ ἰῃ δ8 88 ΗδΓρᾶ- 

Ιἰο8 (ὨὍΓοῆ. 1, 1. 40). Ροβίθα οὔτ Ὠδθπηγροίιϊυβ Ρο]ογτοθία Αἰ Θἢ 85 (δββδηαῦὶ 

ἀοπαηϊηδίίϊοηθ ᾿ἰθογαϑϑαῖ, 1116 δοουγί γα Προ γίδι5. ΘΟΉβουνδηδο βίυαϊ ἢ ὈΓ8Θ 

80 ογοδδί (οἷ. ἢ. 1838) ἰάθοχῃο ποὺ Βοῃογίδουϊῃ ἀθ ζυγσΌΓρβο ῥ]οὈἰβοϊίτ το- 

δανὶῖ. Αἱ βία ἰυχυτγίοδα νἱία οἱ δοίθοι ἰβδί τη οὔβᾷα Ὠοιμλοίγί τη δάυ]δίί ἢ 6 

(ΔΙ. ΧΙΠῚ ρῥ. δ96[{. ΡΙυί. θα. 41. 4. 46. Ὀίοάον. ΧΧ, 46) ἰδπλοϑυβ [υἱ{. 

Ουδίίυονῦ οχϑίδηί ἀθογθία ρορυ] Αἰ μϑηἰθη βία, φαΐ δίγαίοο θ τορϑηΐθ βυιμηταὶ 

ΒΟΠΟΓΘΒ ΘοὨΐογυ ἰῃ ὨοιηθίΙΪ 858860184Δ5 οἱ δάιυϊδίογοβ ((. 1. Αἰἱ. {{ 447. 

468, 464, 467). Ῥαΐθοὺ οἱἷιβϑ οϑί Ευϊπγαδιηβ δίγαίοο  θ ἴ. δρ. Ὦθῃ. ΧΧΙ, 

166. Βῖ'ηθ ἰάοπθᾶ ὄθι8ϑὰ δὰ δπῦης ροί(,βδίτηθαι ϑιγδίοοϊθιῃ Ἰοοῦ Ὠ θη. 

ΧΧΧΎΙΙ, 48 γο(α]θγαηΐ ἰηογργθίθϑ. 4 Οἵ. 4141, 10. ὅδ ΗἨυοσυβαῦθ |ΔΡὶ8 

συ) ΘΧΘΙΏΡΙΔΥΙ Ρ](ΔΓΟΒΘΟ σοηβοηί ; βΒοαυθηῖδ ρΙδηθ ἀἰβογθρδηίΐί, αἱ ἰῃ ἴδπὶ 

οχίραο Πἰ Θγαυπη βουνδίδγα 3) ΠυΓΩΘΙῸ ἀδ τοβίϊ αἱ οηθ ἀθβρογϑηάτπι 8ϊ[. Υ. 6 

ἤη. βυϑρίοθοείβ ἔυἶ880 χυδ6 δρυὰ Ρ]αίδτομυμα δυηΐ πολλάχις ἐστεφανώϑη ὑπὸ 
τῆς πόλεως. Αἱ 86 ογάϊηθιηη 5Βοηἰθηςυτ ρδη6 δἰΐυπα [υ886 πἰς δίαφαθ δρυὰ 
ΡΙ]υἰΔτσῆαμα βίδίυθηάυγη 6856. 
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10... τρι.[.«ὐν νιν νι εν νενν κεν κεν κνν 0. .τὐ σεν εν γεν εν ος....[.. 
ΝΕ ον ον ενννκννν κννγυζεονν κε ννν κεν 

εν νν εν κνννον τοονννννννον σχὼν. .[. «νον ἜΤ 
ΝΜ εὃε.ε..[--τ-τ-ττ-τ-- εἰς. [νον νννννν νον 

1 .« «νον νιν ννννον ας... «ννν νον ἀφιχνί......... ἘΠ  Ή Ε 
. χ]αὶ χἰεχοϊσμημένην τὴν δ | [πόλιν...««...Ὁν το νν ἀξίως] τῆς 

ὑπαρχούσης αὐτε[[ἴ δόξης. .... ΠΝ ΨΚ ῃΨ{.Ε ἐϊξξωιχοδόμησεν᾽ 
τὴν δὲ σ[[κευοϑήχην καὶ τὸ ϑέατρον τὸ] Διονυσιακὸν ἐξηργάσατο, 

40 τὸ δὲ στάδιον τὸ Παναϑην)αϊχὸν 8 χαὶ τὸ γυμνάσιον τ[[ὁ κατὰ τὸ 
Λύκειον χατεσχεύϊασεν, καὶ ἄλλαις δὲ πολλαῖς κατασχευαῖς 
ἐχόσμησεν) ὅλην τὴν πόλιν. χκαὶ φόβων χ[[αἱ χινδύνων μεγάλων 
τοὺς] “Ελληνας περιστάντων Ἀλε[[ξάνδρωι Θηβῶν ἐπιχρατήσαϊ)ντι 
χαὶ πᾶσαν τὴν ᾿Ασίαν χ|[αἱ ἄλλα δὲ τῆς οἰχουμένης μέρη χα- 

2ὅ ταστρεψαμένωιν δᾳᾷ[ετέλει ἐναντιούμενος ὑπὲρ τοῦ δήμου, ἀδιά-- 
φϑορον χ[[αἱ ἀνεξέλενχτον αὑτὸν ὑπὲρ] τῆς πατρίδος χαὶ τῆς τῶν 
“Ἑλλήνων ἁπάντων σωτηρίας] διὰ παντὸς τοῦ βίου παρ[έχων 
χαὶ ὑπὲρ τοῦ τὴν πόλιν] ἐλευϑέραν εἶναι καὶ αὐτ[όνομον πάσηι 

80 μηχανῇι ἀγωνιζόμενος, δι᾿ ὅπερ ἐξαιτήϊίσαντος αὐτὸν ᾿Αλεξάν-- 
ὃρου 10 ὃ δῆμος ἀπέγνω μὴ συνχωρῆϊ[σαι μηδὲ λόγον ποιεῖσϑαι 
τῆς] ἐξαιτήσεως ἅμ᾽ ἐν τοῖς ἄλλοις πᾶσιν συνειδὼς ὧν μετ]έσχεν 
Λυκούργωι τὴν ἀπι[ολογίαν δικαίαν οὖσαν" κχαὶ δ᾽οὺς εὐθύνας 
πολλάχις | [τῶν πεπολιτευμένων τε καὶ τῶν] διωιχημίέμων ἐν 

88 ἐλευδιέραι χαὶ ὦ δημοκρατουμένηι τὴ]. πόλει ....{.{{0Ὁννννζονυ 

6 τὴν [πόλιν ἐπισχευάσας χρείττονα) [ τῆς ὑπαρχόυσης ., πο γοοίθ ἰπί6|-- 
Ιϑοίδ νοοΐβ ἐπισχευάζειν 5ἰρη  ΠοδίϊΟηΘ. 1 ϑυρρίονὶ. αὐτείπάγγελτος ἃ. Αἱ 
Βοος, οἰἰδιηϑὶ ψγουγρῦμῃ γορϑίϊοηθ δὰ ροραϊὰμ ἰᾳία οἤἴθοίβθο βίαίαδιηυβ, αἱ 

ΒοΟ Οραβ 5}ὶ τοδηάδγοίαγ, ποὺ γοοίθ ἀἰοί( ἀ6 τηδρίβίγαία ααΐ ἰδοίί χυοὰ 
οἴδοὶϊ δυὶ οϑί. 8 αἴ. 4111, 16. 9 Ηδϑο ἂρυὰ Ῥβθυἀορ] ἰΔΡΟ ΒΤ ΟΟΓ- 
τυρία ϑαηΐ ἰῃ τὸ γυμνάσιον καὶ τὸ Λύχειον. 10 Ροβὶ ΤΈΘΡΔΒ 80 ΑἸθχϑῃάγο 

οΥοΡΒ88 (885 4. (ἢγ.). ἀρραᾶτγοὶ ϑίγαίοοιθαῃ ἴῃ δηϊθοθαθηι δυ8 βῖνθ ἰηβο [ἰ8 

βῖνο πορίορδηίία ἰοιηρογαια οτάΐϊμοπιλ ρουνογί 580, σα Αδϑῖδθ ἀοιηϊΐδθ "θ0η- 

ἰἰοποπλ ἰδοογοί, 

190 Τάρθυ]ὰ τηδγιρογδᾶ ἱηγθηία ΠῚ. Ἐά. 6α. ἩΪγβομίθ ἃ ἀτ- 
ομβο]ορίβομο Ζοίϊαην ΧΧΧΙΙΙ (8756) ». {ὅ8 (Ὀτγούβθ (ϑβοβίοῃίθ 

ἀο5. Ηδ]ϑηϊδιηβ 11, ὃ Ρ. 883 ἡ. ὅ). 



108 ᾿ ΡΑΓΒ Ῥγίου. [138 

[Γν μη τῶν συν ἔδρω]ν 1 ἐπειδὴ Μαλούσιος Βαχχίου [ Γαρ- 
γαρεὺς ἀνὴρ ἀγ)αϑὸς ὧν διατελεῖ περὶ τὸ ἱερὸν τῆς ᾿Αϑι[ηνᾶς 
τῆς ᾿Ιλιάδος] χαὶ περὶ τὰς πόλεις, καὶ πρότερόν τε πολλὰ χρή- 
[σι[μὸς ἐγένετο 2 τῶι] συνεδρίωι καὶ ταῖς πόλεσιν, εἴς τε τὰ χα- 

ὅ τασχευάσμαϊ[τα τοῦ ἱεροῦ χαὶ τῆς πανηγύρεως χαὶ εἰς τὰς πρε- 
σβείας τὰς ἀποστελίλοίμένας χαὶ ὑπὲρ] τῶν ἄλλων τῶν συμφε- 
ρόντων τῆι πανηγύρει χρήματία [ ἔδωχεν ἄτοϊκα, χαὶ τὴν ἄλλην 
προϑυμίαν ἐμ πᾶσιν τοῖς καιροῖς παρεχόμενος μετὰ] πολλῆς 
εὐνοίας, καὶ νῦν εἴς τε τὴν πρεσβείαν τὴν ὕστερον ἀποσί [τελλο-- 
μένην πρὸς ᾿Αντίγονον ἔδωκεν χρυσοῦς τριακοσίους ἀτόχους καὶ 

10 εἰς {τὴν τ]οῦ ϑεάτρου χατασσχευὴν χρήματα χομίσας εἰς Ἴ]λιον 
ἔδωχεν τοῖς ἐπ[ι[στιάταις, ὅσον ἔδεον, χρυσοῦς χιλίους τετραχο-- 
σίους πεντήχοντα [ἀτόχους “ ἐπειδὴ Μαλούσιος διατελεῖ πράττων 
χαὶ λέγων (ἀπροφασίστως ὃ ἐμ πᾶσι τοῖς χαιροῖς τὰ συμφέροντα 
τῆι ϑεῶι καὶ ταῖς πόλεσι, [ ἀγαϑῆι τύχηι, δεδόχϑαι τοῖς συνέ- 

16 ὅροις, ἐπαινέσαι Μαλούσιον || {Β]αχχίου αργαρέα χαὶ στεφανῶ- 
σαι αὐτὸν ἐν τῶι γυμνιχῶι ἀγῶνι [ χρυσῶι στεφάνωι ἀπὸ δραχ- 
μῶν χιλίων ἀρετῆς ἕνεχεν τῆς πρίὸς] [ τὸ ἱερὸν χαὶ τὴν πανήγυριν 
χαὶ τὸ χοινὸν τῶν πόλεων, δεδόσϑαι δὲ [ αὐτῶι μὲν τὴν ἀτέλειαν 
χαϑάπερ δέδοται, δεδόσϑαι δὲ καὶ τοῖς ἐχίγόνοις αὐτοῦ τὴν 

20 ἀτέλειαν, ὅτι ἂν πωλῶσιν ἢ ἀγοράσωσιν. τὸ δὲ ψήφισμα τόδε 
ἀναγράψαντας εἰς στήλην ϑεῖναι εἰς τὸ ἱερὸν τῆς [᾿Αϑηνᾶς, ἐπι- 
μεληϑῆναι δὲ τοὺς Γαργαρεῖς, ὅπως ἂν εἰδῶσιν ἅπαίντες] | ὅτι 
ἐπίσταται τὸ χοινγὸν τῶν πόλεων τοῖς οὖσιν ἀγαϑοῖς ἀνδράσιν 

εἰς [ἰ αὑτοὺς χάριν ἀποδιδόναι. Γνώμη τῶν συνέδρων᾽ 
ἐπειδὴ Μαλούσιος] [ ἀποστελλόντων (τῶν) συνέδρων πρέσβεις εἰς 

μιυίθγϑθ νοϊραγοβ. ἀοηίίποί ᾿ἰαρὶ8 δοιαρίυτα ἀθσοΓγοία ἰοθάθγὶ5 οἰν (δἰ απ 

Τγοδαΐβ οἱ Ηδ)] ϑροηίί, οαἱὰβ οϑραΐ ογαὺ ΠἰῸπΔ πονυτα οὕ ίδηο οἱ ρϑηθϑυτγὶ 

Νίηογνδο Πιδαϊβ. Ουοὰ [οθἀυ5 ῥγΟΡΔΟΙ οΡ Ὁ. οοηΐθοὶζ ΠΟ δηϊαυΐϊυδ [556 

δοίδίθ ΑἸἰοχαηάνί, χαὶ Πἰθηϑίαμη οἰν ἰαίθ (Πᾶπ|ι Οἰν 85 58η6 ἴδῃ δηΐθα [υ{, 

οἵ. 811) τηδρη 8 ὈΘηΘΗΟ 8 δἤδοογαί. Αα ἰάθῃι ἰοθάυβ (. 1. 6. 8602. 8604 

Βρθοίασθ. Ὠθογοί Ὁγίοσα ρϑῈ}10 δηΐθ δηλ 806 8, ΟἘΓ., ροϑίογυοσα ρϑυ}}0Ὸ 

ρΡοϑὲ ουπάθηι ἰδοία Η. ἰπάθ οοἱἹορίί, χυοὰ Υ. 9 5 πηρ] οἰ οΥ πρὸς ᾿Αντίγονον 
θϑί, οὕ Υ. 34. τηδηϊίζοβίο ἀθ ϑοάθιῃ Αηίίφοῃο εἰς τὸν βασιλέα ἀϊοαίαγ. ῬΓΔΟ- 
ἰοῦ ΠΙΘΏ508 οχ 800118 οἰ ν᾽ αἰ 8 πονίγηυΒ ΟΔΓΒΆΓΘΉ868 (ν. 914. 85) οἱ 1.8: 0Ρ- 

ΒΔΟΘΏΟΒ (Υ. δὅ9). Ὁ. 4 σύνεδροι Βυαΐι8 ἰοϑαθΓγὶβ οἰΐαπα α. 1. α. 8601 δυηί. 
Ὁ. ῷ Βαρρ!ονί. χρήσιμα παρεσχεύασὲ Η. Οἵ. η. 18δ, 438. 844. 8 Επηθη- 
ἀανὶ. ΠΡΟΦΑΙΣΙΣΤΩΣ ἰαρὶβ, φυοὰ ἱπίδοία μι γο]φαθγυπί Η. οἱ ἢ. 4. Ατῇϊ- 
Ου]ατ ταδηϊίθϑίο ργορίοθν δηϊθοθάθῃ δ ρϑγίϊοἱ ρῚΪ ἰθΥτ Δ᾽ ΠΏ ΘΙ ΘΥΓΟΙΘ ΟἿΆ ΪΒ5- 

ΒῸΠι ΒΌΡΡΙΟΥΪ. 
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25 τὸν βασιλέα ὑπὲρ] [ τῆς ἐλευϑερίας χαὶ αὐτονομίας τῶν πόλεων 
τῶν χοινωνουσίῶν τοῦ] [ ἱεροῦ χαὶ τῆς πανηγύρεως ἔδωχεν ἄτοχα 
χρήματα τοῖς ἀποστείλλο] μένοις ἀγγέλοις, ὅσα ἐχέλευον οἱ σύ- 
νεδροι, παρεσχεύ[ασε] δὲ χαὶ τὰ πίρὸς] [ σχηνὴν ἄτοχα χρήματα, 
χαὶ τάλλα δὲ προϑύμως ὑπηρετεῖ εἰϊς ὅτι ἂϊν πα]]ραχαλῇι τὸ 

80 συνέδριον, ἀγαϑῆι τύχηι, δεδόχϑαι τοῖς συνέδροις, ἐπα{ι] νέσαι 
τε Μαλούσιον Βαχχίου Γαργαρέα, ὅτι ἀνὴρ ἀγαϑός ἐστιν περὶὶ 
τὸ ἱερὸν τῆς ᾿Αϑηνᾶς χαὶ τὴν πανήγυριν καὶ τὸ χοινὸν τῶν 
πόλεων, καὶ στίε]φανῶσαι αὐτὸν χρυσῶι στεφάνωι ἀπὸ δραχμῶν 
χιλίων ἐν τῶι γυϊμνιχῶι ἀγῶνι" ἀναγράψαι δὲ τὸ ψήφισμα τόδε 
εἰς στήλην τὴν ὑπὲ[ρ] [ τῶν συνεδρ(εγνῶν ὅ τῶν Μαλουσίου μέλ- 

85 λουσία)ν 6 ἀνατεϑήσεσθαι εἰς τὸ ἱερόν] ᾿ ἐπιμεληϑῆναι δὲ τοὺς 
Γαργαρεῖς, ὅπως ἂν εἰδῶσιν ἅπαντες δή} | ἐπίσταται τὸ χοινὸν 
τῶν πόλεων τοῖς οὖσιν ἀγαϑοῖς ἀνδράσιν εἰς αἰδ]] τοὺς χάριν ἀπο- 
διδόναι. Γνώμη τῶν συνέδρων᾽ ἐπειδὴ Μαλούσιος χεϊΪλεύει 
ἐπαγγεῖλαι αὐτῶν ἤδη τὸ συνέδριον, πόσων δεῖται παρ᾽ αὐτοῦ 
χρημάτων εἴς τε τὸ ϑέατρον χαὶ εἰς τἄλλα κατασσχευάσματα 

40 καὶ εἰς τὰ] ἱερὰ καὶ εἰς τὴν πρεσβείαν, καί φησι ϑέλειν πα- 
ρόντων τῶν συϊν|έδρων ἤδη δοῦναι πάντα, ἀγαϑῆι τύχηι, δε- 
δόϊχϑαι)] τοῖς συϊν]έδροις, ἐπαγγεῖλαι Μαλουσίων δοῦναι τοῖς 
ἀγωνοθέταις χρίυσοῦς] [ τριςχιλίους χαὶ πενταχοσίους σὺν τοῖς 
πέρυσι ὀφειλοίμέϊνοις ἀϊτόχοις,] [ τοὺς δὲ ἀγωνοθέτας, οἷς μὲν 

45 ἂν αὐτοὶ χρήσωνίταιϊ, τ]ὰ δὲ ἄϊλα χρήματα 8 ϑεῖναι [εἰϊς τὸ 
ἱερίόϊν. ἄν δέ τι περιγένηται ἐϊχ)δοϑέντίων τῶν] [ ἔργων, ἀπο- 
δοῦναι Μίαλοϊυσίων. Γνώμη τῶν συνέδρῳν᾽ [ἐπειδὴ Μα]- 
λούσιος [Βαχχίου Γαργαρεὺς ἀνὴρ ἀγαϑὸς ὧν διατελίεϊ περὶ τὸ]! 
ἱερὸν τῆς ᾿Αϑ[ην]ᾶς τῆς ᾿Ιλιάδος χαὶ τὸ συνέδριον, δίεδόχϑαι 

50 τοῖς συνέδρίοιίς, στεφανῶσαι Μαλούσιον χρυσῶν στίεφάνωι ἀπὸ]! 
χρυσῶν] τρ{ψάχκονντα᾽ χαλεῖν δὲ αἰὐτὸν χαὶ] εἰς προεδρῇῆαν σὺν 

ὅ Επηθηάαδνὶ. συνεδρίων Η. Ὁ., ᾳυοα ποη ἰηίθ}]660. Υἱαοίαν Μαϊυδβίαβ ἃ 

Οδγραγθηβὶ 8 θη ἀθ ΒΥ μΘαΓῸΒ ἰῃ ΘΟΠΟΙ πὶ Ιηἶδδὺ8 6886, οὐ στ ΡοΓ 

απο τηδρὶβίγαίαμαη ἰοοάθΡαίδϑ οἰ δίθ5 ὈθηΘΠο 8 αἴϑοϊββοί, ἰδ θὰ ]ὰ αυᾶὰθ ἢδ6ο 

μοποῆοία ἰθϑίαγοίαν βαυὰ ἱπορίθ ἡ ὑπὲρ (ΞΞΞ περὶ) τῶν συνεδρειῶν τῶν Μαλουσίου 
αἰοὶ ροίογαί. 6 ΜΕΛΛΟΥΣΩΝ. Ετωθμῃάαδνὶιί Η. 1 Αροάοϑβίβ ἀοβίἀϑυδίυῦ θχ 

80 ποίβϑίτηο ἀγϑθοοση. 8. ϑυρρὶονὶ. ἀναλώματα Η. Ὁ. Αἰ τὰ ἀναλώ- 
ματα ϑεῖναι εἰς τὸ ἱερὸν ἢθ4ὰ0 ρογϑρίουο ἀϊοίαμη ὁ8ὲ ἤθάὰθ ταθοθ. ἀβοβο- 
ἐμοί ἰοίδ) ρϑοθηΐδθ βυγητηϑηη δορὶ! ; ἰπὰθ ἰρ80 ΘΧρΘΏ888 ἴδοϊί, φυϊθὺβ δὰ 

[ογίδϑ Ἰπάοβαθθ ορὰβ ο8ῖ, τοὶ χυδ ἴῃ ἰθιαρὶο (ἰ. 6. ἴῃ δϑγαυὶο 8801Ὸ) ἀθροῃηΐί. 

Εχ οἱβ ἀθίηἀθ ρϑουηΐδθ ϑγοβδηίαγ ἰῃ δοαϊβοία οχϑίγιθηάδ (ἔργα Υ. 46) 8}188-- 
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τοῖς συνέδρ]οις ἐν τοῖς ἀγῶσιν ὀνομασίτί 9 δια)μεῖναι 10 δὲ [τὴν 
προεδρίαν] [ καὶ αὐτῶι χαὶ ἐγγόνοις. τὸ δὲ ψήφίισμα τόδε] ἀνα- 
γράψανταίς τοὺς ἀγωνο) ϑέτας εἰς στήλην ϑεῖναι εἰς τὸ [ἱερὸν 
τῆς ᾿Αϑηνᾶς. [Γνώμη τῶν συν) ἐδρων ἐπειδὴ Μαλούσιος 

56 ἀνὴρ ἀγαϑὸς ὧν διατελεῖ περὶ τὸ ἱερὸν] [[ τῆς ̓ Αϑηνᾶς τῆς Ἰλιαΐδος] 
χαὶ τὸ χοινὸν τῶν πόλεων χαὶ τὴν πανήγυριν,] [ ἀγαϑῆι τύχηι, 
δεδόχίϑαι τοῖς συνέδροις, αἷς τιμαῖς [τετίμηται Μαλου]]σιος ὑπὸ 
τοῦ συνείδρίου, ἀναγράψαι ἑχαάϊστην τῶν πόλεων τῶν χοινω- 
γου] σῶν τοῦ ἱεροῦ χίαὶ τὴ πανηγύρεως, χαὶ ϑεῖνίαι τὴν στή- 
λὴν ὅπου ἐχάσ]τηι νόμος ἐσίτίν. Σίμαλος Λαμψακχην[ὸς 

60 εἶπεν ἐπειδὴ Μαλούσιος] [ ὃ Γαργαρεὺς ἐϊπιμεμέλ]ηται 11 προ- 
ϑύμως -------ς-- τὰ ἀναλώμίατα ------τ-τ---τς---- ]| πόλεσιν 
---τ--τα----- - - Ι ὅτι προϑυίμ-----τ---τς-- --]]} στεφαίν -- 

406 τ68 δὰ 488 δροηοίθοίϑ ΘΌΓΘΓΌΤΩ Π0Ὴ ρογίίηθί. Ουοὐδὶ ἰδ ᾳυοαᾳυθ πυπι6- 

ΓΑ β διαυϊὰ βυρθγοβί, ἰὰ Μα]υβίο γοααϊ αν. 9 ϑυρρίὶονί. 40 δυρρ!ονὶ. 

44 ΒΟρΡΡΙΘΟΥ͂!. 

---ο--....-..-..-.... 

1296 [πῃ οοοιμηθίογῖο ΤΌΓΟΔΓΆΙΩ ΡΙΌΡΘ νἱοὰπ) ϑουγι-ΐδϑαν (Τ 608). 
ἙἘὰαά. 1,6045-Νιααϊηρίοη ᾿Α516 πηϊηρυγο 86. 

--τςς- ντε πεί------- Ἰ το-τόστις1 δ᾽ ἂν ἐς] τὸ Πανιώνιον 
ἀποστέϊλληται, οἰόϊμεϑα δεῖν [πρᾶξαι πάντα τὰ | χο]ινὰ τὸν ἴσον 
χρόνον, σχηνοῦν δὲ τοῦτον καὶ πανηγυριάζειν μετὰ τῶν παρ᾽ 
ἰδμῶν ἀφικομέϊϊνων χαὶ χαλεῖσϑαι Τήιον. (Ο)ϊόμεϑα 2 δὲ δεῖν 

ὅ χαὶ οἰχύόπεδον ἑχάστωι τῶν Λίεβεδίων δοϑῆναι) [ παρ᾽ ὑμῖν ἴσον 
ὧι ἂν καταλίπηι ἐν Λεβέδωι. ἕως δ᾽ ἂν οἰχοδομήσωνται, [ἅπασι 
δοϑῆναν οἰ ἰκίας τοῖς Λεβεδίοις ἀμισϑί, ἐὰν μὲν διαμένηι ἢ 

Οοπίίηοθαί ἰδ ρ δ ἄυδ5 θρἰδβία]δ5 Απίϊροηΐ γορὶβ δά Τοὶοβ ἀθ οοῃϊυηοίϊ οη 6 

οἰν(αἰαμη Τοὶ οἱ 10 6αϊ: ῥγογ 8 θρ βία ]δθ ἰηϊ ατα ρον. Τί] ρΡοϑί δη- 

Ὠϊ 806 ἃ. (ἢγ., ΄αῦο Απιροηυ8 γοαίτλ ὨΟΙΏΘη Δϑδυχηρϑίί, δηίθ 8041 ἃ. ΟἾν., 

400 δ8ῆη0 δὰ Ιρβυτὰ πθϑοδίυβ ο8[, ἰποίϑυ πη 6880 τηοηυἱϊί Ὗ. ϑδοα οὐ ἰδπὶ 

δοϑίδίθ 8023 ἃ. Οἢγ. ΡὈυθρϑίδυβ ἃ [υςὺςγϑίιϑοῦο ἰη Ιοῃΐδι τοΐβϑυ8 (οἷ. ἢ. 184) 

Αηξίροηο ἰπίον 8]1α ορρίἀἄδ Τϑοη αυοαὰθ ογρυθεὶὶ (Ὀἰοάογ. ΧΧ, 107), Βος 

ΘΠ ΔΙ ΔΏΏΟ Θρ δία ]δβ δη αυ Ογ08 0886 Δρραγοί. ΥΘΥΪ δἰ Πα οϑὲ, 8ΏΠΟ 

804. δυΐ 808 ἰγἱθυΘηὯ88 6880, 64 6 Θηΐπῃ) συνοιχισμὸς 110 Τοϊογαῃ οἱ [,006- 

ἀϊογυασλ ρογίθοϊυβ 6880 υἱάθίαγ, 864 6110 ἱπίογροι]δαίυδ. 4 ὃὁ [666 15 

αἰοὶ βθοᾳυθηίϊα ἀοοθηί. 4 ΩΙΟΜΕΘΑ. ΚΕ. ὟΝ. Εἴ. ν. 64. 617. 4128. 
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ὑπάρχουσα πόλις, τὸ τίρίτον μέρος 5 τῶν ὑπαρχουσῶν οἰχιῶν " 
ἐὰν δὲ δεῖ. χατασχάπτειν τὴν ὑπάρχουσαν πόλιν, [καταλειφϑη- 
ναιῦ τῶν οἰχιϊῶϊν τῶν ὑπαρχουσῶν τὰς ἡμισείας, τούτων δὲ τὸ 
τρίτον μέρος δοϑῆϊναι τοῖς Λεβεδίοις, τὰ | δὲ] δύο μέρη ἔχειν 
ὑμᾶς" ἐὰν δὲ μέρος τι τῆς πόλεως χατασχάπτηται, [καὶ ἱκαναὶ 

10 ὦσιν αἱ κατα λειπόμεναι δέξασϑαι χαὶ ὑμᾶς καὶ τοὺς Λεβεδίους, 
δοϑῆναι τοῖς Λεϊβεδίοις τῶν οἰχιῶν τὸ | τρίτον μέρος ἐὰν δὲ 
αἱ χαταλειπόμεναι μὴ ἱκαναὶ ὦσι δέξασϑαι ὑμᾶς [καὶ τοὺς Λε- 
βεδίους, τότε] [ δὲ καταλειφϑῆναι τῶν μελλουσῶν χατασχάπτεσϑαι 
τὰς ἱχαναΐς, ἕως ἂν τελεσϑῶσιν ἱχ] αναὶ οἰχίαι ἐν τῆι [χ]ατασχευα- 
ζομένῃ πόλει" χαὶ κατὰ τὰς οἰχίας ταἰχϑῆναι" τὴν ------ς τὴν 

χατὰ τὴν χώρ]αν ἔξω την] τίς ἐϊπὶ τῆς περιβαλλομένης πόλεως. 
15 οἰχοδομίῆσαν δὲ Λεβεδίους παάντ]ας τὰ οἰχόπεδα ἐΐν] ἔτεσιν τρι- 

σίν- εἰ δὲ μή, δημόσια εἶναι τὰ [οἰχόπεδα. Οἰόμεϑα δὲ] | δεῖν 
χαὶ τὰ(ς) στέγας] τῶν οἰχιῶν ἀποδοϑῆναι τοῖς Λεβεδίοις, [ἕως 
ἂν πᾶσαι χαταστεγάζίωννται αἱ οἰχίαι, [ἐν ἔτε]σιν 8 τέσσαρσιν πρὸς 
μέρος ἑχάστου ἐνιαυτοῦ. Οἰόμεϑα δὲ] [ δεῖν χαὶ τόπον ἀπο- 
δειχϑῆναι τοῖς Λεβεδίοις οὗ ϑάφουσι το[ὺς νεχρούς. “Ὅσα δὲ 

δάνεια | ὀϊφεί(λ)ει 9 ἡ Λεβεδίων πόλις, ταῦτα διορθϑωϑῆναι ἐχ τῶν 
20 χοιψῶν προςόδων, ἀναλαβεῖν) [ δὲ. δάνεια ταῦτα εἰς τὴν ὑμετέ- 

ραν πόλιν, ὅπως οἱ Λεβιέδιοι ἐλεύϑεροι ὦσιν.] [ Καὶ ὅσοι δὲ 
πρόξενοί εἰσι τῆς Λεβεδίων πόλεως ἢ εὐερίγέται ἀναγεγραμμέ- 
νοι 10] ἢ ἄλλην τινὰ δωρεὰν ἢ τιμὴν ἔχουσιν παρὰ τῶν Λεβε- 

8 ΒΌρρ!ονϊ. τό τίε πλῆϑος τῶν [ ὑπ]αρχουσῶν ὟΥ., φυοὰ ρογίίπογο νυ]ΐ δὰ 
ΡΓοίδϑίη. Αἱ οὔτ Ποὺ ϑβϑυρθογνδοδηθῦ 65, ἰὰπὶ σαγοσὶ Ὧ.}1|0 τηοᾶο ροίυϊί 

ἀοἤβηϊίοηθ, φαοί ἀοιηυβ 6 θα 18 Θοηοοάθηάδο οϑϑθηΐ (οἷ. ν. 8. 11). ἅ Νοη 

ΒΟΪοΘΟδ ρϑιίίουϊαθ ἐὰν οὕτὰ ἰπαϊοαίῖϊνο οοηΐαηοίίο πίο Βίδίιᾳθηαα οϑί, 5ϑἀά 

οοηίγδοίίο οοηϊαηοίίνὶ δέῃ ἴῃ δῇ, 8]16η8 1}18Δ φυϊάθηη ἃ βονθιὸ Αἰ οἴβιμο, 
β0ὰ ποαυδαῦδπὶ ἰηδυκ ἰδ, οἱ βογίρίυγα αυδτγίο ἃ. ΟἾΓ. 886} 0 [ΓΘ ααθη 8581 Π}8 

εἰ ΡΓῸ ἠιϊ. ὅ ϑαρρίονὶ 00]]. ν. 40. σωϑῆναι Ὑ. 6 ουυὐχ ΜΝΜΝάάϊηρσίοηϊ 

ΒρρΙοηθηίδ, αυΐθυϑ ἰρ80 αἰ δάθθδὶ, τὶ οοιηρι υτῖθυ8β 46 οδυδὶ8 ἀΐ8ρ]}106-- 

τϑηΐί, γοδυϊ 0 γ0 οοηδίπιβϑ 01 ἤυπὸ ὙΟΥΒῸΠῚ οἵ βϑαυθηἝβ ραγίθιη ὈγΪογΘΤΩ. 

Ουἱὰ δ. ᾳυοὰ ζΓὸ πυθιογο ἀοτηυυμα (χατὰ τὰς οἰκίας) ἀἰϑρονιγὶ ἐπ Θδη ῸΓ 

Τοῖϊ οἱ 1ορ θα, ποῦ Ἰἰχαοί. 804 οὕτὰ ρϑυιίορίυι τῆς περιβαλλομένης 
πόλεως ἰηάίοδγο νἱάθδαίυγ, ἀθ 'ρ8ο τηοθηΐυψτ οχϑίγαθηάογιπὶ Ὠθϑοίϊο μἰοὸ ἀϊοΐ, 

ἰοίαπι Θπππηίϊαίθτη δα οὔϑγὰ οὲ ϑυϊηρίυϑ πηυπὶ(ἰοπιιλ Βρθοίδθ ρυ(αν γί Π.. 

7 Εϊπηθηάδνί. τὰς τέγας ὟὟ. 8604 ποϑοῖο δὴ 810 χυοαὰθ αδὶ παθο ἰδθιἱηἰ πὶ 
[ογῖὴδ ᾿θαίαν --- ἡδῃ} ἀὸ ἠθαΐγο τέγος πα}}6 ἀυθί αίίο οϑί --- δῃίθοθάθῃβϑ ς 
δΥγοσὶ δηϑατῃ ἀθαοεὶΐ (Ὠ1ο. (888. ΧΧΧΙΧ, 61, 4 ταῖς (σ)τέγαις). 8 ϑυρρὶονί. 

[μέρεσιν Υ. 9 ΦΕΙΔΕΙ͂. 40 ΒΘΌρΡρΙονϊ. ἢ φίλοι ἢ συγγενεῖς Ὗ). 8504 Βᾶθ0 
ΒοΟΥ8 γοσδθυ}δ ἰῃ αἀτγαθοδγαμ) οἰγὶίαἰ πῇ ἀθογθεϊβ δ αυΐογθ οογίθ ἰθιροῦο 
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δίων, τίὰ αὐτὰ ἔχειν χαὶ παρ᾽ ὑ]μῖν, καὶ ἀναγραφῆναι τού- 
τους, ὕπου καὶ οἱ ὑμέτεροι πρόξεν(ο)ι 1: [χαὶ εὐεργέται εἰσὶν 
ἀγαγε]γραμμένοι, ἐν ἐνιαυτῶκ.. Τὰ δὲ ἐγχλήματα χαὶ τὰ συμ- 

25 βόλαια [τὰ ὑπάρχοντα ἀμφοτέροις, αὐτοὺς πρὸς αὐτοὺς διαλυ- 
ϑῆναι ἢ διαχριϑῆναι [κατὰ τοὺς πατρίους [ νἹύμους χαὶ τὸ παρ᾽ 
ἡμῶν διάγραμμα ἐν δυσὶν ἔτεσι ἀφ᾽ οὗ ἂϊν τὸ διάγραμμα προ- 
[- εϑῆι12. ὁσα δέ ἐστιν πρὸς τοὺς Λεβεδίους ἢ τοῖς Λεβεδίοις 
πίρὸς ὑμᾶς, ποεῖν ἀμφοτέρους συνθήχην, γράψασθαι δὲ τὴν 
συνθήχην, καὶ ἄν τι ἀντιλίέγηται πρὸς τὴν [ συνϑήχην, ἐπιχρι- 
ϑῆναι ἐν τῆι ἐχχλήτωιν ἑξαμήνωι " ἔχχλητον [δὲ πόλιν αἱρεῖσϑαι}} 

80 ἀμφότεροι συνωμολόγησαν Μιτυλήνην. τὰ μὲν οὖν ἄλλα ὑπίὲρ 
τῶν ἐγχλημάτων οὕτω γράφειν 13 τοὺς συνθηχογράφους, (ὡς 1. 
ἄν ποτε γινώσχωσιν᾽ ἐπεὶ [δὲ τοσαῦτα τὸ πλῆϑος ἀχ) [οὐομεν 
εἶναι τὰ συναλλάγματα χαὶ τὰ ἐγχλήματα, ὥστε, ἂν τῶι [νόμωι 
διακριϑῆι διὰ παν] τὸς τοῦ χρόνου, μηϑένα ἂν δύνασϑαι ὑπο- 
μεῖναι, καὶ γὰρ ἕως τοί.....««οἰς «εἰληφέναι 16 ταῦτα ἅπερ 
οὐδὲ αἱ συνίϑῆχ)αι συντετελέσϑαι διὰ τὸ ἐΐκ τῶν ἐπάνω χρόνων) 

85 εἶναι ὑμῖν τὰ συναλλάγματα, χαὶ ἂν προςτιϑῶνται οἱ τόχοι 
παίρ᾽ ἕχαστον ἔτος, μηϑενὶ [ δ)υνατὸν εἶναι ἀποτεῖσαι. οἰόμεϑα 
δὲ δεῖν, ἂμ μὲν ἑχόντες - ἀπο[τείσωσιν οἱ ὀφείλο]ντες, γράφειν 
τοὺς συνθηχογράφους μὴ πλεῖον διπλασίου ἀπολύσασθαι εἰς τό- 
χοῦ] [ἂν δὲ εἰς δίχην ἐλϑόντες ὀφείλωσι, τριπλάσιον. ὅταν δὲ 
ἢ συνθήχ[η ἐπιχυρωϑῆι, γράψασθαι τὰς δίχας χαὶ ἐγδικάσα- 

40 σϑαι ἐν ἐνιαυτῶι. οὗ δ᾽ ἂν μὴ γράψωνται ἢ ἐγδικάσωνίτα]ν ἐν 
τῶι γεγραμμένωι χρόνωι διχῶν οὐσῶν, μηχέτι εἶναι γράψασθαι 
υηδ᾽ [ἐγδικάσασϑαι. ἐὰν δέ τι!]!ς τῶν ὑμετέρων ἢ τῶν Λεβεδίων 
μὴ ἐπιδημῆι ἐν ταῖς προϑεσμίαις, ἐξέστω τῶι διχαζομένωι 
πρ]Ποςκαλέσασϑαι ἀπὸ τοῦ ἀρχείου καὶ ἀπὸ τῆς οἰχίας, δηλοῦντα 
τῶι [ἄρχοντι 156 ὅτι ὀφείλει] [ ἢ ἐναντίον (μ)γα(ρ)τύρ)ων 17 δυο] ἀξιό- 

Ὠοη υϑίἰίδία δυηῖ. 44 ΠΡΘΞΕΝΘΙ. 14 δυρρ!οιμθοηίαῃῃ Ὑ δα ἀϊηρίοηϊ Γ6- 

{πὶ τηὰΐαίο διατεϑῇ, φυοὰ ποη ἰηίθ} 1650, ἰῃ προτεϑῇ, “ΡΌΒΙσ6 ργσροβίϊατῃ 
[αοτὶ!᾽. 48 Βυρρ!ονὶ. ὑπίομένειν δεῖ μέχρι τοῦ γράφειν Ὕ. [πββθγαΐ ΓῸΧ 
Ρδοίυτμῃ (συνϑήχην) Βοεγὶ ᾿πίον, Τοῖοβ ᾿οροαϊοβαὰθ ἀθ ἰθὺ ἀἰ σα πα 8 αἀδθ 
δάμυο ροηάογϑηίΐ ἰπίοῦ αἰγίυΒααθ ὉΓΌΐ5 οἶνοθ. Αἰχὰθ ἱπ ὑπ νυ απ θη 

οἷβ φαϊθὰβ ῃοοὺ ποροίίαπη τηδηἀαίυν (συνϑηκχογράφοις) ΠἰΡΘΡΌΤΩ δ συγ ΡΘΓ- 

τηἰ εἰ, Βοὰ Ῥγορίοῦ τηϑρηυμ ᾿ἰὰτὰ ἡυτθγυα θὲ ἰπϑϑηΐθϑ ὈΒΌΓγΑΡΌΓ, ΓΟΒ  ἀ018-- 

ΓᾺΠῚ ΒΌΠΙη8Δ8 αὐυἱὰ δὰ αἰβου δίο8 σΡραυ βϑίιδβ οχροαϊθηδβ Ορῃ 5 8.0 ᾿086 

Ῥγδοοὶρίί. 14 οἷς. Επιθπάααγὶ. 4δ Ηδθο ποῇ τδρὶ8 οχρϑάΐο χυδ Ἧ. 

Βίγυοίαγα ἰὑΓρδία οϑί, ἰογίδβ886 Ἰδρὶοἰδθ ΘΥΤΌΓΘ. 46 ϑυρρίονϊ!. διχαστῆι ὟΝ. 
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[χίρδων. Εἰς δὲ τὸ λοιπὸν καὶ διδόναι [χαὶ λαμβάνειν δίκας 

χατὰ νόμους 18 οὃς ἂν ὑπαλαμβάνοιτε ἴσους ἀμφοτέροις εἶναι. 
45 δεῖ δὲ ὑμᾶς αἱρεῖσϑαι) [νομογράφους τρεῖς μὴ νεωτέρους ἐτῶν 

τεσσεράχοντα [χαὶ καλοὺς χαὶ ἀγα ϑ)ούς" οἱ δὲ αἱρεϑέντες ὀμο- 
σάντων γράψαι νόμους οὺς ἄϊΐν νομίσωσιν βελ]τίστους εἶναι χαὶ 

συνοίσειν τῆι πόλει. ὅταν δὲ ὀμόσωσιν, [γραψάντων οὗς ἂν ἡγή- 
σίωνται ἴσους ἀμφοτέροις ἔσεσϑαι χαὶ ἐνεγχάντων ἐντὸς ὁξαμή- 
γου εἶναι δὲ [χ]αὶ ἄλλωι βουλομένωι γράψαντι νόμον ἐςφέρειν " 

ὅ0 τῶν δὲ [εἰςενεχϑέντων ὅσα] ἢ μὲν ἂν ἐξ ὁμολογουμένων ὃ δῆμος 
ἐπικυρώσηι, χρᾶαϑαι τούϊτοις, ὅσα δὲ ἀντιλεγό]μενα ἦι, ἀνα- 
πεμφθῆναι πρὸς ἡμᾶς, ὅπως ἢ αὐτοὶ ἐπιχρίνωμεν [ἢ τὴν πόλιν 
ἀποδειχνύωμεν τὴν ἐπιχρινοῦσαν" ἀναπέμψαι δὲ καὶ τοὺς συνο- 
μολογηϑένίιτας νόμους, καὶ δια] σαφεῖν τούς τε ὑπὸ τῶν νομο- 
γράφων εἰςενεχϑέντας χαὶ τοὺς [ὑπ᾽ ἄλλων γραφέντας, [ὅπωϊς, 
ἐάν τινες φαίνωνται μὴ τὰ βέλτιστα νομογραφοῦντες, ἀλλ᾽ 

δ5[ἀσύμφορα, αὐτοῖς] [[ ἐπιτιμῶμεν καὶ ζημιῶμεν᾽ ταῦτα δὲ συντε- 
λέφαι ἐν ἐνιαυτῶι. [Ἕως δ᾽ ἂν οἱ σύμπαντε!ς νόμοι συντε- 
λεσθῶσιν, οἱ μὲν παρ᾽ ὑμῶν ὥιοντο δεῖν τοῖς παρ᾽ ὑμῖν [νόμοις 
χρᾶσϑαι, οἱ δὲ [τῶν Λεβεδίων ἐξ ἑτέρας τινὸς πόλεως μετα- 
πεμψαμένους [χρᾶσϑαι᾽ ἡμεῖς δὲ δικαι]ότερον ὑπολαμβάνομεν 
εἶναι ἐξ ἄλλης πόλεως μεταπέμψασϑίαι, χαὶ χελεύσαντες μὲν 
ἀμ] φοτέρους λέγειν ἐχ ποίας πόλεως βούλονται χρᾶσϑαι νόμοις, 

00 συνο[μολογησάντων δὲ [|| ἀμφοτέρων ὥστε τοῖς Κώιων νόμοις 
χρῆσϑαι, ἐπιχεχρίχαμεν, τοὺς [δὲ Κώιους παρεχαλέσαμῃν 19 πρὸς 
τοὺς νόμους ὅπως δῶσιν ὁμῖν ἐγγράψασϑαι. οἰόμεϑα δὲ [δεῖν 
ὑμᾶς ἀποδειχνύ]ϊναι τρεῖς ἄνδρας εὐϑὺς ὅταν [ἢ] ἀπόχίριβμις ἀνα- 
γνωσϑῆι, καὶ ἀποστεῖλαι ἐς Κῶν ἐν ἡμέ[ρα]ις τρισὶν ἐχγράψασϑαι 
τοὺς νόμους, τοὺς δὲ ἀποσταλέντας ἐ[π)]αἰναφέρειν τοὺς νό] μους 
ἐσφραγισμένους τῆι Κώιων σφραγῖδι ἐν ἡμέραις τρῴ{άχοντα᾽ 

θὅ ἐπανενεχϑέν των δὲ τῶν 20 νόμων ἀποδεῖξαι τἀρχεῖα 21 ὑμᾶς τε 
χαὶ τοὺς Λεβε[δίους ἐν ἡμέραις] [ δέκα. “Ὅσοι δὲ χεχορηγήχασιν 
ἢ τετριηραρχήχασιν ἢ ἄλλην [λητουργίαν παρ᾽ ἀμφο]τέροις λε- 

α΄. ποί. 54. 41 Ἐπηοπἀανὶ. ΚΑΚΤΘΚΩΝ. Ὑ. τγοϊηυ δ χάχ τόχων, αυοὰ 

ΒΘΗΒῸ ΟΒΒΒαΠη οϑί. ΗοΟ νἱάθίυν γοίθγγὶ δὰ ἀπὸ τῆς οἰχίας, υἱ δηϊθόοάθῃ8 δη- 
λοῦντα τῶι ἄρχοντι δὰ ἀπὸ τοῦ ἀρχείου. 18 ϑυρρ]ονί. διδόναι [τὰ δέοντα χατὰ 
τοὺς νόϊμους ὟΝ. 49 βυρρ!ονί. ἐπιχεχρίχαμεν τοὺς [Κώιους..... «.......ἢἥεν 
πρὸς τοὺς νόμους Ἢ. 480 βυρρ!ονὶ. λαβόντας δὲ τῶνδε τῶν νόμων Ν., ἴῃ 
υϊδυϑ οἱ ργοποιῆθη δειχτιχὸν αἰδρ!ίοοί οἱ σοηοϑῦνν! 808 ΟῸΠῚ ΒΟΥ ἢ 8 Ἰ6ρ,-- 
Ρυ8 ρυρηδί. 41. ξ1. 9. τηδρίϑίγαί5 σγθδηᾶΐ δυη!. (Οἵ. 168, 4. 
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λητουργήχασιν, τούτους οἰόμεϑα δεῖν μηχέτι τῆι [λητουργίαι 
ἐνέχεσθαι" ἠξίίογυν δὲ οἱ παρὰ τῶν Λεβεδίων καὶ χρόνον τινὰ 
αὐτοὺς ἀφεϑῆναι [τῶν λητουργιῶν, ἕως] [ συνοιχίζονται" ἡμεῖς 

0 δὲ οἰόμεϑα δεῖν, ἂμ μὲν ὑμεῖς πάντες με[ίνητε ἐν τῆι παλ]|αιᾶι, 
ἀτελεῖς εἶναι τοὺς Λεβεδίους τῶν λητουργιῶν ἔτη τρία ἐὰν δέ 
τινες ὑμῶν] | μετοιχίζωνται εἰς τὴν Χερσόνησον, χαὶ τούτους 
ἀτελεῖς εἶναι τὸν [αὐτὸν χρόνον, ὅσοι [δ᾽ ἄν τὰ ἐπ)οίχια22 μὴ 
μεϑαιρῶνται 323, τούτους λητουργεῖν. Ἔφασαν δὲ οἱ παρὰ τῶν 
Λ[εβεδίων δεῖν ἐς σίϊτίου παράϑεσιν ἐξαιρεῖσϑαι, ἀπὸ τῶν προςό- 
δων χρυσοῦς τετραχοσίους καὶ δισχιλίους, [ ὥστε τὸν βουλόμενον 

Ἰδ λαβόντα τὸ χρυσίον τοῦτο εἰς ὑποϑήχην, [εἰςάγειν σῖτον εἰς [[τὴμ 
πόλιν καὶ πωϊλ]εῖν τὸν ἐνιαυτὸν ὁπόταν βούληται, ὅταν δὲ ὁ 
ἐϊνιαυτὸς τελευτήσηι 24, ἀπ] ]οδίδοσϑαι τὸ χρυσίον τῆι πόλει αὐτὸ 
χαὶ τοὺς τόχους ἐφ᾽ οἷς ἂν λάβηι2δ, καὶ ἠξίουν δια] τάξαι 
ἡμᾶς χαὶ γῦν τοῦτο γίνεσϑαι, ὅπως ὑπάρχηι σἤτου πλῆϑος ἐν 
τῆι πόλ] δι᾽ οὐ γὰρ ποεῖν ὑμᾶς ἱχανόν. ὦιοντο (δὲ)26 δεῖν χαὶ 
οἱ παρ᾽ ὑϊμῶν σῖτον παρατεϑῆναι 27) | καὶ τὸ χρυσίον πλεῖον συν- 

80 ταχϑῆναι, ἐπειδὴ ὃ συνοιχίισμὸς συντελεῖται χαὶ πλέον] [ες 25 γί- 
γεσϑε εἰς ταὐτὸ ἐλϑίό)ντες: ἡμεῖς δὲ πρότερον μὲν οὐΐκ ἐβου- 
λόμεϑα οὐδεμιᾶν πό]]λει δίδοσϑαι τὰ σιτηγήσια μηδὲ σίτου γί- 
νεσϑαι παραάϑείσιν, νομίζοντες 29 τὰς | πόλεις εἰς ταῦτα ἀναλίσχειν 

98 ΒΌΡΡΙΟΥΪ. τὸν [αὐτὸν χρόνον, καὶ ἕως ἂν | ἢ] οἰκία, μὴ μεϑαιρῶνται, 
τούτους λητουργεῖν Υῇ΄ ϑ86ἀ Πᾶθο νοῖρα οπηηΐποὸ Θηπηςδίαπ) ἰηἰοσευμῃ οἱ γϑοίθ 
βίγυαοίαμα ποη οἰδβοίαηϊ. 48 Ουἱ ἀοιηΐοὶ τὰ πο πγαίδυηΐί. μεϑαιρεῖσθϑαι 
ἴογο ἰάθη αυοά μεταβάλλειν, ἀλλάττειν, δὶ φαοά 6] ᾳοηαϊ ποίϊο, σία Ἰοσο 
δρ( βϑἰτηδ, ἴῃ ὙΘγθῸ ἰπηθϑ8ί. Φί, Βυρρ]ονῖ. τελεσϑῇ Υ. ὡῦ 856 ΒοίθοΓΘ 

τηϑὶυΐ, φαδπὶ δοχῆι οὔτ ἥἧ. Ναπιη ῬΟρΌΪΟ ἴσο ϑυγαθ ϑδιρυϊδυὶ ᾳυδηίαπι 

νοοῖ, νΥἱχ ορϑ ογαΐ ἀθῆηϊίο ἀϊοὶ; οἱ βὶ ἀϊσθηάυτα ογαΐ, δϑῦργα, υδὶ ἀθ ρ6- 

ουπία τυΐυᾶἃ ἀδηάδ, ΠΟΗ Πίο, υδὶ 46 τοἀάθηάα ἀἰοίϊίυγ, ἰά βογι δὶ ορογίυϊ!. 

46 Ῥαγ(ἰο ] δ τηϑηϊίθϑίο ὑγορίθυ ἰηβοαυθη δ ΒΥ} 086 δἰ τ Ἰἰὰἀθλ Ὠ65]60- 

ἰδ γϑροϑαὶ. Φ1 ϑαρρ!ονὶ. ὑμῶν τὴν σίτου παράϑεσιν) Ἧ. 48 ϑυρρίονί. 
πάντες ὟὟ. 886 η6 ΠΠυἀὰ «ᾳυϊάθιῃ ρΙδηθ τοί ἀϊοϊϊανγ, βοαὰ ΒοΟ βθηδ ΟϑβϑΌ ΠΩ 

6ϑί. 49 ϑυρρ]ονὶ. πρὶν αὐτὰς Ἧ. [Ιη Βἰ8 οἱ βοααθηί θυ γοϑι θη ἃ 18 
Ρ80}10 Ἰοηρσία5 γοοϑάθηάυτα τὶ νἱἀθθϑίυῦ ἃ Υδαάϊησίοη! δχϑίωρὶο, οἱ" 86η- 

ἰθη!ἰαγαῦλ ογάϊπθ Θημηί(ἰαἰογι 406 ΟΘΟΠΙΟΓΙ ΔΙ ΟΏΘΙῺ τὴ6 γϑοίθ ἱπίθ ]θχὶβ56 

οοηῆάο; υηυμπμφαοάχαθο γυϑῦθυμη ργδθϑίδγθ 8826 ἢ0]0. 816 Ῥγοοθϑάϊξ ογαίίο: 

Ρυίμλ τ (ν. 80---87 οἱ ἄλλοι πάντες) ΑἸ βΟΩῸΒ οχροηΐϊΐ, οὐ Ὠθαὺθ ϑδῃίθ 
ἰα]|6 αυϊά δάπικίδογ!  ἤθᾷὰθ ἢὰπο ἰρ86 αυϊάθτῃ ἰὰ βογὶ ἤθοθβϑ86 ἰυαϊοδνυοεῖ. 

Ὥρφίηαο (ν. 87 544.) ἀοοοῖ, οὺγ ἰδιθῃ οἰν ἰαἰαιγα ργθοῖθ8 τρογϑ βογϑί. 

δῖ. ϑηΐμ 118 ἀλλὰ συντάσσομεν ταῦτα δοοίρίοηάἀα βυπέ: 50 ἰδιηθῃ δι860, 
4080 νοϑ8 υἱ ἰυθθδπ) ἃ τη6 οί (18, ἰᾳθθο᾽. 
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χρήματα συχνὰ οὐχ ἀναγχαῖα [ὄντα, ἐβουλόμεϑα δὲ 39 | οὐδὲ 
νῦν ποιεῖν τοῦτο, πλησίον οὔσης τῆς φορολογουμένης χώρας 3!" 
ὥςτε ἐὰν χρεία 82 | γγίνηται σίτου, εὐχερῶς38 οἰόμεϑα εἶναι με- 

85 ταπέμπεσϑαι ἐχ [τῆς ἡμετέρας 84 ὅσίο᾽ν 386 ἄν τις βούληται᾽ 
ἐσπουδάζομεν δὲ ὑπὲρ τούτων ταῖς [πόλεσιν βουλόμενοι 36 συν|ἐ}- 
νεγχεῖν, ἐπεὶ ὅτι γε ἰδίαι ἐκ τοῦ πράγματος οὐϑὲν γίνεται χέρ-- 
δος, γινώσχετε | ὑμεῖς καὶ οἱ ἄλλοι πάντες" ἀλλὰ συντάσσομεν 
ταῦτα ϑείζωροῦντες ὅπως ὧν ὀφὶ]είλουσιν αἱ πόλεις ἐλεύϑεραι 
γένωνται. νομίζοντες οὖν ὑμᾶς τό γε ἐφ᾽ ἡμῖν 87 | εἶναι τἄλλα 
ἐλευϑέρους χαὶ αὐτονόμους πεποιηχένίαι, ἐφροντίζομεν ὅπως 38 

90 τούτ] ων ἐπιμέλειάν τινα ποιώμεϑα, ἵνα ἀποδοϑῆι 9 τὴν ταχί-. 
στίην. ἐπεὶ δὲ συμφέροντα φαί νεται Ὁ τὰ περὶ τὴν παράϑε- 
σιν τοῦ σίτου ; ὥςτε μηδὲν διοίλιπεῖν ὃ δίχαιον μὲν, τῶι] | δὲ 
δήμωι συμφέρον ἐστὶν, οἰόμεϑα δεῖν γίνεσϑαι τὰς παραϑέσεις 
τοῦ σίτου, ὥςπερ οἱ πρέσβεις τῶν Λεβεδίων ἔλεγον, ὑπολαμ[βά-- 
γοντες χρυσίονν δίδοσϑαι εἰς ὑποϑήχην τὸ πᾶν χρυσοῦς χιλίουϊς. 

96 Οἰόμεϑα 41 δὲ δεῖν] [ χαὲ εἰςξαγωγὴν χαὶ ἐξαγωγὴν πάντων ἀπο- 
δειχϑῆναίι ἐν τῆι στοᾶ!) τῆς ἀγο]ρᾶς, ὅπως ἐάν τισι μὴ λυσι- 
τελῆι χατάγουσιν εἰς τὴν ἀγορὰν ἀπ᾿ αὐτῆς() ποιεῖσ]]ϑαι τὴν 
ἐξαγωγήν, ἐξουσία ἧι ϑεῖσιν τὰ τέλη ἐπὶ τῶν [........... ἀπο- 
δει]χϑέντων ἐξάγειν. ὅσαι δ᾽ ἂν χῶμαι ἢ ἐπαύλια ὦσιν ἔξω 

80 Βαυρρ!)ονί. [εἰς τὸν φόρον, καὶ ϑέλομεν ὟΝ. 84 Βυρρ!ονῖ. νεώς ὟΥ. 
Αἱ υἱ ἀθ 4118 ἀϊ βου αι θα8 ἰδοδδι, ἐγ θαξαπι ΘΟ] Πἶμογθ φορολογεῖν 681, ΠΟῊ 
φορολογεῖσϑαι. ΗοΟ ραϑδίνο υϑυγραίῦ 46 οἷβ, ἃ ψυΐϊθυβ ρϑηβίοῃθβ Θχί βρη [ῸΓ. 
Μίιδὶ Αημροηῦβϑ Εἷο ΘΧρ ! ΐοαγο νἱα θέα, ΟἿ Ιϑ0ὴ885 ἰγυτηθη !  οορίδ5 Τοῖ οοᾶ- 

ΟΘΡΥΆΓΟ ὨΘΟΘ886 ΠΟῺ ἀποογοῖ: ὨΘΙῺΡΘ ἰθγγϑῖῃ ϑύϑιη, ὈΡὶ οχ ἀθοϊτηΐβ ἀργΐοο- 

ἴδῦαπι ἔγατηθη τ του] πιῺ ἴῃ ΒοΥΓΘἃ γορί οο]]δίατα δὶζ, δὰ ῬγΟΘᾺ] 6886, 

ὑὡὦῷ Τοῖϊ χαυδηίΐαπι νοὶ ἰηὯθ οθγο ροβδίηί, Ησυΐο ἰπίογργοίδιϊ οηἱ ϑἐΐϑι αυδθ 

νυν. 8ὅ---81 (ἐσπουδάζομεν ---- πάντες) Ἰοραηίγ, ἰανοτο ρυΐο. 84 ϑυρρ]ονί. 

ἵνα δὲ πλῆϑος ὟΥ. 88 Ηοο δἀνογθίατῃ οὔτ δηἰθοοάθη( θυ οοπἰυηρίί Ὑ. 
84. ϑαυρρ!ουὶ. ἀλλοτρίας ΄. βδ6α οἵ. ποί. 81. 85 ϑαυρρίονὶ. σῖτον Ἢ. 
86 ΒΌΡΡΙΟΥΙ. ὅτι πλεῖστον . Ουοὰ οἰν [αἴ98 γυχηθη απ ΟΟΘΟΘΥΎΔΓΘ ΡΓΟΝἰ- 

Βυογίί θδαὰθ γῸ οοὔρογίί, δὶ 6ο ἱμάϊρογθηΐ, οχ Βογγθίϑ γϑϑ δ ϑίᾶθγθ, ἰάὰ 86 

θῇ 88ὶ Ἰπονὶ οαυδα [θοἱβ8θ, 804 ἰρϑαγυῃ) οἰν αἰ οοτϊητηοάϊ, τὸχ ργοβίοθίΓ. 

Ὑιάθ8 οχσΣ 88ὸ ϑχουϑαίίουθ, 480816 ποιγίηυμα ἀθ 60 ἰπαϊοίυτη [ποΥ}. 81 ϑυρ- 

Ῥἰονὶ. νομίζονίτες οὖν βέλτιον] εἶναι Ἢ. 88 ϑΌρρ!ονί. πεποιηχένίαι. ἡμεῖς 

δὲ περὶ τούτων ἪΝ. 89 86. ἃ ὀφείλουσιν αἱ πόλεις (ν. 817. 88). 40 τὴν 

᾿ παχίστην ἃ εἰς ὑποθήκην λαμβάνεται, τὰ περὶ . 44 Υ. 96ὅ--[04 Υαϊηρ- 
ἰοῃἱ βαρρίοτηθηία, 80 ρ8ο Υἱγὸ βυϊῶτηο ρδυίτη πο ηἰδὶ ἀυ ἰδ ηΐ9Ὁ ῬΓΟροϑβίίδ, 

δἰϑὶ Ὠοηηα}1]8 ἰῃ οἱβ οὐὔθηβίοηθια Παῦθηΐ, ἰϑίῆθη οΟπχηΐα τοίηυΐ, ααΐα τ ὶ 

ΠΟ ΟοὨίσί! ἂΐ ργο δ οσα ἰμυθηίγθ. 



9206 ῬΔΓΡΒ ὈΓΙΟΓ. [436--- 

τῶν τῆς πόλεως | ὅρζον, νομίζομεν δεῖν προςαφορισϑῆναι ἑχάστωι 
100 ἐγγρίάψαι μὲν ποίους χαρπίοὺξς ἐξάγειν βούληται ἀπὰ τῆς ἀγροι- 

χίας, ἐπαγγείλανίτα δὲ τῶι τελώνηι(ῇ) χαὶ τὰ | τ]έλη διορϑωσά- 
μενον ἐξάγειν. Ἠξίουν δὲ οἱ παρ᾽ ὑμῶν [χαὶ οἱ παρὰ τῶν Λε- 
βε]]δίων καὶ ἄνδρας ἀποδειχϑῆναι παρ᾽ ἑκατέρων τρεῖς, οἵτινες 
γενόμενοι ἐξετασ)]ταὶ τῶν συμφερόντων εἰς τὸν συνοιχισμὸν 
γράψουσιν 42. [ἡμῖν οὖν ἀναγχαίως δοκεῖ! 43 ἔχειν ἀποδειχϑῆ- 
ναι τοὺς ἄνδρας ἐν ἡμέραις τριάχοντία ἀφ᾽ ἧς ἂν ἡ ἀπόχρι- 

106 σ]]ιες ἀναγνωσθῆι. τοὺς δὲ αἱρεϑέντας γράψαι τὰ παραλελε[ιμμένα 
ὑφ᾽ ἡμῶν᾽] τῶν δὲ γραφέντων τοὺς μὲν ὑπ᾽ ἀμφοτέρων συνο- 
μίολογουμένους χυρίους εἶν]αι, τὰ δὲ ἀντιλεγόμενα ἀναπεμφϑῆ- 
ναι ἐφ᾽ ἡμᾶς ἐν ἄλληι διμίηνίαι, ὅπως ἀμφοτέρων ἀ]χούσαντες 
ἐπιχρίνωμεν χαϑ᾽ ἂν ὑπολαμβάνωμεν ἀμφοίτέροις συμφέρειν. 44 

[Βασ]ιλλεὺς ᾿Αντίγονος Τηΐων τῆι βουλῆι καὶ τῶι δήμωι χαί- 
110 ρεῖν ἡμεῖς τὸ [πρὶν σχοποῦντες] [[ ὅπου τάχιστ᾽ ἂν συντελεσϑείη 

ὃ συνοιχισμός, οὐχ ἐωρῶμεν τὰ [ἀναγκαῖα ὑμῖν | χρήματα πόϑεν 
πορισϑῆι, τοῦ ἔχειν Λεβεδίοίι]ς τὰς τιμὰς τῶν οὔἤχιῶν ἀποδιδύ]- 
ναι, διὰ τὸ τὰ ἐχ τῶν προςόδων γινόμενα κατὰ χρόνους προς- 
πορεύζεσθαι διαφόρους δ. ἄσμείν)οι δὲ τούς τε παρ᾽ ὑμῶν καὶ 
τοὺς παρὰ τῶν Λεβεδίων διαπυνϑανόμίενοι καὶ χελεύσαντες ὑ]}μῖν 
πόρον εἰςηγεῖσϑαι, οἰϊσϊαμένων() δὲ ἔχειν ἔξω τῶν περὶ τὰ τέλη 

1156 ἐπισ -------π-ο-- - Π αὐτοῖς, εὑρίσχομεν ἀεὶ μίόν)ον [πρβρεις- 
ενεγχεῖν ὑμῶν τοὺς εὐπορωταΐτους, καὶ οὕτῳς συμφέρει ἔχειν, 
τοὺς μέν γε εὐποροῦντας εἶναι ἑξαχοσίους, προειςενεγχεῖν [δὲ 
εὐθὺς ἐχ χαταλόγου] [ κατὰ τὰς οὐσίας, ὥςτε γενέσϑαι τὸ τέ- 
ταρτοὸν μέρος τῶν τιμῶν τάχιστα τοῖς Λεβεδίοις,] τὴν δὲ χο- 
ἱδὴν γενέσϑαι τοῖς προεμπορίσασιν πρώτοις ἐχ τῶν προσόδωϊν 
--- τ τ--ς------ -- [ δ]ιεστῶτος 46 πασῶν συντασσομένων, τοὺς 

120 μὲν ἄξοντας τοὺς τιμήσονταίς τὰς οἰχίας καὶ τοὺς] [[γραψομένους 
τοὺς νόμους ἐχ Κῶ αἰἱρεϑῆναι εὐθύς, ὅταν ἢ ἀποψήφισιϊς γένη- 
ται, καὶ ἀποστ] αλῆναι ἐν ἡμέραις πέντε ἀφ᾽ ἧς ἂν αἱρεϑῶσιν, 

44 80. τὰ συμφέροντα. 48 βϑυρρίονὶ. γράφουσιν [ὡς ἂν δοχῆι" νομίζομεν | 
χαὶὶ ἔχειν ἡ. ϑ8οὰ ἰῃ ιὶ8 οὕτῃ χαὶ γνοοὶβ ἰγϑηϑροβϑί(ἰίο νυδμϑεηθηίοῦ οὔδηάίξ, 

(ἢ ἔχειν χυϊὰ 8'0ὶ γϑὶξ ποὺ ρουβρίοίο. δ4 ϑυρρίον!. βέλτιστα ὟΥ. 
46 εἰς ἄλλα ὙΥ., αυὶ προςπορεύεσθαι ἀθ Θχρθηδίβ, ποη ἀθ γϑάϊ]να8 ἰπ(6}}6- 
χί9886 Υἱοὶ ΘΟὨΙΓΆ ΒΟΥ Οἢἷ8 υὑϑαη. Οὐυοὰ ροδυΐ π6 ἰρϑύτη αυϊάθηη τοϑθπο- 

ῬΟΙῸ ρῥἰδοοί, 864 οθϑγίθ ἰο] θυ θη ϑθηϊθηζίϑτη Παρ: ΠΟ 88[|8 ρϑουηΐδο 

ὨΏΌΠΟ ὈΓΔΟϑίο οδί, ααΐᾶ 81} γοάϊίυ 8118 ἰϑιρουίθυβ ἴῃ δογαῦΐαπ σοαϊχαυπίαγ. 
46 Βδθο ποὴ οχρϑαΐο; ἰη Ὑϑαδάϊηρσίοπϊ βυρρίθιηθηίο προςόδων. Τιμῶν δὲ 
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χ]αὶ τοὺς μὲν ἐπὶ τοὺς νόμοίυς ἀποσταλέντας χομισ᾽αμένους ἐχ 
Κῶ ἀνενεγχεῖν ἐν ταῖς ἡμέραις αἷς γεγράφαμεν ἐν τῆι ἀποίχρί- 
σει᾽ τοὺς δὲ ἐπὶ τοὺς τι) μητὰς ἀποσταλέντας ἄγειν τοὺς τιμητὰς 
ὡς ἂν ἐνδέχηται τάχιστα. ΟἸϊόμεϑα δὲ δεῖν .. .1 ὦ ἐξαριϑμηϑῆναι 
τὰς παρ᾽ ὑμῖν οἰχίας ἃς δεῖ δοῦναι τοῖς Λεβεδίοις εἰς παροικίαν ἐν 

125 ἡμέραις]  δεχαπέντε ἀφ᾽ ἧς ἂν ἢ ἀπόχρισις ἀναγνωσθϑῆι, τοὺς δὲ 
«ἐξαριϑμήσοντίας τὰς οἰκίας καὶ δώσ] οντας τοῖς παροιχιζομένοις 
αἱρεϑῆναι ἐν τῆι πρώτηι ἐχχλησίαι παρ᾽ ἑχάσίτης φυλῆς]. 

χρόνου [| δ)ιεστῶτος πασῶν συντασσομένων οὕτῃ β0Υη0 διά Ἰογθ8 οἰθηϑίοῃ β 
Βαρϑί, ἴμπι βϑηϊθηΐία δρία ΠΟῊ οϑί. 

12.) Ἰὴ τιοηῃδϑίουϊο αυοάδιῃ τηοηΐ 8 Αἴμο, 40 ἀο]αί8 οϑί 
ἸὰΡ18 ΟΧχ τῃϑίοομίο τηοη βίου οἰ Βα θη 5100 ἰὴ 5010 ῬοίΙἀ8θ6λ6 8η- 

(ἰχυᾶὰθ. ἙἘαά. Ὠυοῆθϑηθ οἱ Βαγοί, Μ᾽βϑίοῃ δὰ τηοηΐ Αἰη08 (ΑΓ- 
ΟὨΐνοϑ ἀ685 τη β8:0ηὴ8 ϑδοϊθηΐί. οἱ 11{|. ὅθγ. ΠΠ. Τοιὰ. Π)] ἡ. 118 
Ρ. 366. 

Ἐφ᾽ ἱερέως Κυδία 1. Βασιλείὸς Μακεδόνων Κάσσανδρος 2 δί-- 
ὅ δωσι Περδίκχαι [ Κοίνουϑ τὸν ἀγρὸν τὸν [ἐν τῆι Σιναίαις χαὶ 
τὸν ἐϊπὶ Τραπεζοῦντι οὃς ἐϊχληρούχησεν Πολεμο[ίχράτης ὃ πάπ- 

10 πος αὐτοῦ [ καὶ ὃν ὁ πατὴρ ἐπὶ Φιλίππου, καϊϑάπερ καὶ Φί- 
λιππος ἔδωχεν ἐμ πατριχοῖς ὁ χαὶ αὐτίοῖς καὶ ἐχγόνοις, χυρίοις 

16 οὖσι χεχτῆσϑαι χαὶ [ ἀλλάσσεσθαι καὶ ἀϊποδόσϑαι, καὶ τὸν ἐ- 

ΓΔ γὰθ ν ϊβδγοδ. 4 δὶ Βίο, υὖὐ φυϊάθπι νἱἀοίυ, δϑϑδηάγοδο ὑγὉΪ8 

ΒΔΟΘΙΓΟΒ 68, νἱάθί δδοθγάοίδαηη Οδββδηαγὶ τορίϑ, αὰΐ Ὄγρθιῃ οοηά!ἀοΓδΐ, 
ἰηἰο]]οσοηάσμη 6886. ΟἋδγίθ ροϑίθαᾶ ἰῃ θϑδάθιῃ, οἰν αίθ Σγβίμδομΐ γορΐὶ8 88- 

οογάοϊθιῃ ΡΟ ΥΠλ ἰ[αἷ5880 Υἱάἀθιη 8 ὁχ ἢ. 443, 1. 4 Ἀθρίο ὨΟΙΊΪΏΘ 

0808 οδί 806---497] ἃ. ΟἾν. 8 (οθηυβ ΡοΪθιηοογαίί8 ἔ. (ρδίγῖβ ποιηθη οἵ 
Πίο 8068 νΥ. Ἴ οὐ δρυὰ Αὐγίδηῦπι 1, 14, 8. 24, 4. 49, 4, ΠΙ, 411, 9. Υ, 8, 

ἡ 41, 1ὴ ἰηίθν β46᾽ 55 πη08 ἴον 58: οϑαᾷὰθ ΑἸθχδηαγὶ ἄυοθβ ογαῖ; τλογίυυϑ 

οδϑὲ ΤΏΟΓΡΟ ἰῃ Ιηἀΐα Ο]. 418, 8. 8465 ἃ. ΟὨγ. (Αγτίδη. ΥἹ, 3, 4. Ουγίίυ8 ΙΧ, 

8, 80). 4. Σίνος υγΓ}08 ἰῃ ᾿δίογου δ ἰγὶ δα ογατα ΤΗτδοϊοοσαα ἱηνθηϊν (οἵ. 

ἢ. 10, 4. 49, 40). Εαῃάθιῃ 6880 αι86 δρυὰ Ηοτοἀοίσχῃη ΥἹΙ, 448. Σίνδος, 

δρυὰ ϑίορβδηθπῃ ΒΥΖ. 8. Υ. Σίνϑος Βο ἰΓα, 5: ἴᾶτὰ ἱπ ἰηςἰτηο βίη ΤὨθνγιηδίοἱ 
γοΟσθϑ81ι, πηοηυἱΐύ ΒΟΘΟΚῊ ϑίδδίβῃ. ἀθν Αἰἢ. 11 ἢ. 728. ὅ Ηδθο ἰθιροῦ 8 

ἀοβηίο, υὐ νογροσγαα ΟΟἸ]οσδίο ἀοοσοοί, δὰ ουτὰ τηοὰο δργαμαι βρθοίαί ααυὶΐ 
ὥοοηο Ῥογαϊΐοοδθ ραϊγὶ δϑϑίηδίυβ ογαΐί, 8ΐη9 ἀυδίο ροβϑὲ ΟἸγηίυμ σαρίδηι 1- 

Βοβααθ (μα! οἰἀοηβίαπη ἀο]οίαβ (0]. 408, 4. 8487 8. ΟΣ.). 61. 6. θοάθῃη 
ἰᾳΓ6 80 81 ἃ ρϑίγθ μογϑάϊίίθ δοοϑρίβϑϑβοί. Οἱ. {ἰα! αι ῬΒγβδ! σατα ΑΠηυδίγΘ 



9208 ΡΔΥ8 ργίου. [1831-- 

ΣΙπαρτώλωι ὃμ παρὰ ΠΙτολεμαίου 8 ἔλαβεν [ ἐν ἀργυρίωι, δί-- 
20 δωσι καὶ ] τοῦτον ἐμ πατριχοῖς [[χαὶ αὐτῶι καὶ ἐχγόνοις, [ χυρίοις 

οὖσι κεχτῆσίϑαι χαὶ ἀλλάσσεσϑα ι καὶ ἀποδόσϑαι, χαϑάϊπερ χαὶ 
45 ̓ Αλέξανδρος [[ ἔδωκεν Πτολεμαίωι 9 τῶι πατρὶ τῶι Πτολεμαίου ᾿ 
80 δίδωσι δὲ καὶ ἀτέλειαν αὐτῶι χαὶ ἐΪχγόνοις καὶ εἰςάγοντι καὶ 

ἐξάγοντι τῶν | ἐπὶ χτήσει 10, 
---’--..-.. 

΄“ 

ἄο 1" αϑϑοοίϊδίίοη ροὺυγ ᾿᾿ϑῃσουγοβοιηθηΐ ἀ68 ὀξπι408 ἀτγοοάαυθβ 4869 τ. 114 

5644. ἔδουχίε] (86. ἃ πόλις ἁ Φαρσαλίουν) γᾶίς.... πλέϊϑρα ἑξείκοντα ἑχάστου 

τοῦ εἰβάτα, πατρουέαν (ἰ. 6. πατρῴαν) τὸμ πάντα χρόνον. 7 ϑρδγίο!υ8 δἰ 
ἰη ΟΠιαϊοίαϊοθ αυϊηίο αᾳυϊάθιῃ ἃ. ΟἾΓ. β8δθοῦϊο οἰν (88 ογαΐ (οἵ. 416, ὅ. 417, 

68), ρόϑίθα νϑῦοὸ ρᾶρὺϑ8 Οἰγη(ίογυπ), δἰαυΐάθπηλ δρυὰ ἰβϑδουτα Υ, 44 ο6ϑὲ τῆς 

᾿θλυνϑίας (εοἀἀ. Ὀλυσίας) ἐν Σπαρτώλῳ. 8 Ριἰο]οιβδϑὺβ Ρίο]ειηδοὶ ἴ. 
(γ. 356) ΟἹ. 414, 4. (844|80 ἃ. Οἢγ.) 80 Αηἰρείγο σωματοφύλαξ γορὶυ8 ΟΟὨ8ί1-- 

ἰ(αἴυ8 ο8ὲ (ΑΥγγίδηυβ δρ. μοί ὈΪΌ]. οοἂ. 94 Ρ. 788 4ὅ ΒΚ.). 9 Ρίο]6- 

τηδοὶ σωματοφύλαχος (ποῖ. 8) ραίγοτα οοβηοτηΐπθηη Ὠγοόυβθὴ 680. ἀθ8 Ἦθ]- 
Ἰθηἰϑιηυϑ ΠΠ, 4 Ρ. 1471 δάἀιποάπηι ρῥγορδθὶ 6 οοηϊθοὶς ΡιοΙθιηθθῦσῃ ϑοϊθυοὶ 
ἢ, [͵986, αυἱ 'Ρ86 δρυὰ ΑἸΟΧδη ἀγα ΘΟαΘΙῺ ΤΏ ΌΠΘΙΟ ἰπηοσίυ8 ογαΐ, οἱ Ο]. 411, 

ἢ (888 ἃ. ΟΡ.) δρυὰ ᾿880πη οσθοίάογαί (Αγγίϑδη. 1, 24, 41. 49, 4. Τ|, 10, 1). 

10 Νοαὰθ νϑῦὸ τῶν ἐπὶ πράσει. 

198 ΤᾺΡυΐΪα ΤΡ] ΥἿ8 Ροηΐίθ] οἱ ἱηνθηΐα Αἰμθη5 ἰῇ 8Γ6Θ. 

Ἐαά. ΡιιακΚὶ8 ΕΡἢ. 8869. Ὑοίβθη Αὐόοῆδθ0]. Αη2. 4808 ρ. 3305 
864ᾳ. ΚΟΘΙΙΟΡ (. 1. Αἰ. 11 948. 

----- οὐ  ....ὐὐν νειν εν νον ο νιν εννντὴν φί.. ΝΕ 
δον νννον "τας παρ Ἰ [6 νον νιν ννον ἐοννον τἰοὺς 'πολε [μίους, 
ἀγαϑῆι τύχηι, δεδ)όχϑαι τῶι | [δήμωι ἐπαινέσαι μὲν Ὄβύϑεμιν 
ἹἽἹπ|[ποστράτου ᾿.........}ν ἀρετῆς ἕνε[[χεν τῆς πρὸς τοὺς β]ασι- 

40 λεῖς2 χαὶ τὸ[ν δῆμον τὸν ᾿Αϑηνα)ίων, καὶ στεφανάσαι αὐτὸν 
χρυσῶ]ι στεφάνων χατὰ τίἃ πάτρια, ὅπως] ἂν ἐφάμιλλο(ν)8 
πᾶ[σι συναγωνίζιεσϑαι ἀπροφασίστω[ς τῆι τε τῶν] βασιλέων 

15 προαιρέσει [καὶ τῆι τῶν “Ελλήνων ἐλευϑερίαι, τ{[ςμωμένων] 

[{{{Ὅγὰ9 νοϊβαγοβ ἀἰβροβϑιίαθ στοιχηδόν. 4 θὲ ἢοο Ὠοιμθίγὶ! ῬΡο]ϊογοθίδθ 
δαυϊαίογο οἱ. ίοάογν. ΧΧΙ, 46. Αἰἴβθη. ΥἹ Ρ. 9ὅ88. ΧΙΠ ρῥ. δ18Ὁ0. ΧΙΥ͂ 

Ρ. 6ι4{. Ῥαΐίογ ἰογίαβϑθ Ηἱρροϑίγαϊιι8 ἰ8 ἑαἱΐ, χαθηῃ Ο]. 116, 1 (8165 ἃ. ΟΠ.) 
ἴῃ Μοαΐα δὰ Απίϊφομο οχογοίϊαὶ ργϑοίἰβθο παργαΐ Ὀίοάογυβ ΧΙΧ, 46 (οἵ. 

4872). 4 Απἰροηυμὶ οἱ Ὠοιηοίγία μη. Ηΐηο δρραγοί ἰηΐθ δηη08 806 ο( 

804 4. ΟὨγ. {{ὺ] πὰ ἰῃΟἰβα τη 6886. 8 ΕΦΑΜΙΛΛΟΣ. Ειποηάδανὶ ΚιγοΠὨοΙ ᾿ 
δριυὰ ΚοΘὨΙΘΓΌΙΩ. 
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ὑπὸ τοῦ δήμου κατ᾽ ἀξίαν [[τῶν ἀποϊδειχνυμένων τὴν εἰς τὰ 
πρ[[ἀγματία εὔνοιαν, εἶναι Ὀξύϑεμιν ἹΠ{πποσϊτράτου ᾿Αϑηναῖον 

20 αὐτὸν χαὶ ἐϊ[χγόνους, χαὶ εἶναι αὐτῶι γραψάσϑι[α]. φυλῆς καὶ 
δήμου χαὶ φρατρίας ἧϊς ἂν βούληται κατὰ τὸν νόμον " τοὺς |: δὲ 
πρυτάνεις τοὺς τὴν εἰςιοῦσαν [ πρυτανείαν πρυτανεύοντας δοῦναι 

26 περὶ αὐτοῦ τὴν ψῆφον τῶι δήμωι {| εἰς τὴν πρώτην ἐχχλησίαν. 
ἀναγράψαι δὲ τόδε τὸ ψήφισμα τὸν γραμματέα τὸν χατὰ πρυ- 
τανείαν ἐν στήλην λιϑίνηι χαὶ στῆσαι ἐν [ἀκροπόλει " εἰς δὲ 

80τὴν ἀναγραφὴν τῆς στήλης δοῦναι τὸν ταμίαν τοῦ δήμου ΔΔΔ 
διραχμὰς ἐχ τῶν χοινῶν χρημάτων, ὅπως ἂν τετιμημένος ὑπὸ 
τοῦ δήμου [π]|]ράττει χαὶ ὑπὲρ τῶν ἱππέων τῶν αἰϊχμαλώτων 9 

8ὃῦ ὡς ἂν ὑπὲρ πολιτῶν ὅτι ἂϊν ὑπολαμβάνει συμφέρ(ε)ιν αὐτοῖς εἰὶς 
σωτηρίαν. Ν 

ἡ Ἐχ Βογυτῃ τηϑηοηθ Βδυα ἱπργοΡὈ 6 Γ 6 ]βθὴυ8 ΟΟ]]ορὶ,, Ὀγονὶ ροϑί 

ὌΓΡΘαλ ἃ Ὠοιηθίγίο οδρίδπι μᾶθο ἀθογθία 6886. 

199 ΤΑΡυ]ὰ τηδγιηοῦίβ Ῥϑηίο οὶ ἱπνθηία Αἰμθηΐβ ἴῃ ἃΓ66. 

Βαά. Ρι(ὰκὶ5 Ερῃ. 8484. Ἐχ δυο Ὑοιβϑηίψιια ἀροργᾶρῃο Κοϑῆῃ- 
ΠἾΟΡΟ ΓΕ, 1. Αἰ. 11 249. 

[Ἐπὶ] Κοροίβου ἄρίχ)ονίτος', ἐπὶ τῆς. ....... φεννον [.ς πϑρυ- 
ταγείας " 
Διότιμος Διοπείθουϊςς Εὐωνυμεὺς εἶπε" ἐπειδὴ Τιμοσθένης πρό- 

δ ξενος ὧϊΐν τοῦ δήμου τοῦ ᾿Αϑηναίων διατελεῖ φίλος ὧν χαὶ 
εἰὔνους τῶν δήμωι τῶι ᾿Αϑηναί ων, καὶ πρότερόν τε ἐΐν τῶι πο- 
λέμωι ὃν πεπολέμηχε)ν ὃ δῆμος ὃ ̓ Αϑηναίων [πρὸς 2 ̓Αντίπατρον 
ὑπὲρ τῆς ἐλ]ευϑερίας τῶν [ΕἸλλήνων πεμφϑεὶς ὑπὸ τῆς πόλε- 

Ἰ0ως σ]ύνεδρος ἐπὶ τίὸ στρατόπεδον τὸ ᾿Αϑηναίων καὶ τῶν] [] συν- 
μάχων ἠγωνίζετίο .......«.Ὁὐν ον χαὶ λέγων χα] πράττων [τ]ὰ 
σἰυνφέξροντα τῶι τε δήμωι τῶι ᾿Αϑηναίϊων καὶ Καρ[υϊστίίοις-" 
[διετέλεσεν δὲ καὶ πρὸς τὸν δῆ])μον τὸν ᾿Αϑίηναίων φἰιλοτιμού-- 
μενος .....Ὑ ον νον ̓11 καὶ τῆς οὐϊσία)ς τὴν πίλείστην. ......... 

1ὅ.....« {νον ον Ἰ]ῆναι αὐτὴν [πᾶσιν ὑπί..... «νον ον νιν οενν νον 

[ΔΕΘΓᾺ 6 νοὶ θϑγο8 ἀἰϊβροϑίίδθ στοιχηδόν. 4 ΟἹ. 418, 8 (8066 ἃ. Οἢγ.). 
ἃ Νογβαυπ 7---9. 138, 48 ϑυρρ!οιηθηΐδα τηθὰ βυηῖ[. 6 Ὀ6]10 [,διιΐαοο Ὠἷο ἀἰοὶ 

ἰαιὶ ΚοΘὨΪογυβ τηοηυοταί. Εἰ δι ΐτὰ 6110 ὁχ Εαθοσδο ἰη00118 5011 (δγυϑι} 

ἰηἰουπογὰηΐ (Ὀἱοάον. ΧΎΥ͂ΠΠ], 11). 

Ὠἰδεθηρονγροι, βγΠ0ᾳ9. 14 



210 ῬΔΓΒ ὉΓΪΟΥ. [149 -- 

Μ]]αχεδονικὰ «...οὐντονν νον ννν νειν ενενεννον ἀπέστη τῆς 

[οὐσίίας ἰχαὲ ......0 τον ν εννκεν ον. τῇὸν δῆμον τὸν ᾿Αϑη- 

ναίων ....« «τον ον τοῖς ἀφικνουμένοις εἰς Κάρυστοίν .. .... 

20. «τον ννννν ἐν τῶι χ]]οινῶι τῶι Καρυστίων λέγων καὶ πράτ- 
των τὰ συμφέ]ἠροντα τῆι τε αὑτοῦ π(ρλαίτρίδι χαὶ τῶι δήμωι 

τῶι ᾿Αϑ)Πηναίων: χαὶ ἐπιστρατεύσαντος Κασσάνδρου ἐπὶ τ]ὴν 
Ἀττικὴν ἐβοήθησεν τῶι δήμωι ........«... ἐθελοντής- ἀγα- 

25 ϑεῖ1) τύχηι, δεδίόχϑαι τῶι δήμωι, ἐπαινέσαι Τιμοσθένην (ην) 

Δημοφαίνου ἀρετῆς ἕνεχα καὶ εἰ) ὑνοίας ἣν ἔχων διατελεῖ πίερὶ 

τὸν δῆμον τὸν ᾿Αϑην[α]ζίων, καὶ στεφανῶσαι] αὐτίὸν χρυσῶι στε- 
φάνωι ἀπὸ [Χ ὃδ)ραχμῶϊ -----τ-τ ] 

8 “ΙΔπὰ ΟἹ. 418, 8 (8065 ἃ. Οἢν.) Οδββαηάγυη ἄθηθο Αἰμθηδβ δᾶργοϑ- 

801 6886 6Χ ΠΟοΟ {ἰπ]0 ργϊη σοΙΩρογ 5᾽ ΚΟΘὮΪΘΥ. 

180 [ἀρῖ5 δαπιοάμπι αἀδίγὶ 8, Δ ομπηἶθ5 ῬΑΡ 8 ὈΓδϑίου 
ἀοχίγδιῃ ἰγδοίαϑ, ᾿πυθηΐαβ ἴῃ ἅγοθ Αἰμβθηδγαῃ. Εα. Κοόθῆ]οῦ (. 

Ι. Αἰ. ΠῚ 7817, οὐ ριϑηΐυβ ΜΙ ΠΟΙ σὴ 468 δγοὶ. [ηϑύ. ἴῃ ΑΙΠΘη 
Υ (4880) ». 208 544. 

-τ-ττττ- Προϊβαίλ)ίσιο[ς]1, Εἰὐ]π[6Ἰ]λείμοὶς “Ερίμειος, --|---- - 
--Ἰ᾿ Ξενόφιλος ᾿Αλ[ωἸπεχί[ἥϑΙεν, Θεοί -- - - -- - [-- -τ τ-ῖττ---τ-- ] Κον- 
ϑυλῆϑεν ἐπιστάτης) πίρ)υτίάεων 2 ---ἰ -τ-τ Ἰίδου ᾿Αμφιτίρ)ο- 

ὅ πῆἦϑεν. δίημόσιοι: Ἀγαϑ ----  -τ τ, τῖοττς- ρος. Ἐπὶ Κο- 

[“ἰἰοτὰθ νοϊβαγο8 ργαθίθν Φ (φῖ). ἀΟοπήποί ἴδ Ό0}]8 αἰ θγου τὴ ρΘΟΌ ΔΙΌ, 

δοσορίδρυτη οἱ ΘΧρΡΘηΒΔΓΌΙΩ ἃ αυδοβίουι θυ8 Μίηογνδο. 4 ΒΑΑΙΣΙΟ. 4 6 

60 ορἰβϑίαία, χάθη ργγίδηθβ οοἱαΐθ οχ 5.0 ὨΌΤΩΘΙΟ 580Γ[6 σοηϑίϊυἰβθθηΐ, ἢ06 

δοοὶρὶ ροβ886 δρᾶν ΚΟΘΏΪΟΡ, ααΐα τηϑηϊίοβίο ὁχ δ᾽ ἴα (γα δὸ ργυίϑῃθϑ [αἰ8- 

Βοί: ΑἸὩΡΒΕ  ΓΟΡΘΏ868 ΑΒ ΟΟ  ἀ 5 6580, αῦδ6 {Π|Ὸ δῆη0 ἀποάθοϊμηθπι Ἰοουπι [6-- 

Ὠσΐδβοί (ν. 94. 47), σα ἰο ορἰβίαία δηΐθ ἀθοϊγηδῆη ὈΥΥ δηΐϑι (Υ. 7) ΤΩ ὈΠΘΡΘ 

[αποΐὰ8 68806[. Αἱ οὰὑτὰ {10 80 ἴδ ἔμΐ880 οοῃϑίοί Απίσοηϊάα οἱ Ὀθιμα- 

ἰγίδάδ, φυδγθμη ῬϑρῸΒ τΙηβχίμηδ ΟΧχ ραγίθ 80 ἸΘΠΟΥΔΙΏ.Β, τ πὴ6 δυιάδχ 68. 

οοΟὨϊθοίαΓα, ΑἸΡὮ ΓΟΡΘΏΒ65 ἴῃ Δ᾽ ΘΓ ΓΔ ὁχ ἢἰ8 ΓΔ Ώ8]8[05 6886, δἰ α 5686 {γἰ-- 

θὺ8 ῬὈγγυίϑηΐδηη ἔπ586 αὺυᾶ ρῥγοχίηθ δηΐθ Οθηρίἀθιῃ [8105 ρϑηβίοῃθϑβ ἴδοίδθ 

Θϑϑϑηΐ (Ὠοϑιμθίγίδϑ 60 80η0 βορίίηα [υἱξ, οἵ. Ο. 1. Αἰ. 11 346). Ουοα ὙΘΙῸ 

Κι ν. 18 ᾿Αοβδιηδη  ἀΐ8 ρυγίδηΐα Ομ βθ), 40ἱ ρΡδβι8 ΟΘηΘἰα 8 ἰγ θ5 68, 

ορἰβίδίδθ ργγίδηαιη τυμοῦο ἰυαηρσίὶ αἀἰοὶί, ἰΐθιῃ [4}}} ταὶ ὶ νον, Εἰθηΐπὶ ἰΐα 

δἀογηδία δϑί ἤδϑοὸ ἰδθυϊα, υὐ βίηρσυϊα γαϊίοηυη Πομλὶηᾶ Δ διομοηί5 ἀθῇη!ί- 

[ἰο0πη6 ἰηοϊρίϑηΐ οὐ ἰἱπίθν 86 ϑ8ρδί 8 βου ρίαγα νδουΐβ αἰβι θϑδηίαγ. ΟΌΟΓΌΙΩ 



480] Π|. ΑΡ ΑΙοχδαηάγι Μαρῃὶ τηοτία δὰ Οου πα ἀο] ἴδ. 911 

ροίβου ἄ[ρχοντ]ος 8 ἐπὶ τῆς [Οἰϊνεΐδο]ς 4 δεχάτης πρυτανείαίς, 
ἐν) τίει φ] ϑ)ήνον]τος ὅ, [ταμίϊαις τῶν τὴς ϑεοῦ χρήματα τάδε 
[πἰαρέδίωϊκενὁ6 [τ]ὰ παίρ᾽ ᾿Αντιῃίζόνου 1, [| ἃ ἐκόμισεν [ΞἘνοχλῆς 

[Σφ]ήττίιος]5, Κλε, . ἐν) ης}9 ΠΙεργασιἤϑἸείν] 10, Χιωϊνήδης Θρίιά]- 
10 σίι)ος, [ἀργυ]ρίο[υ ἈἸλεξαίν]δρ[είο]υ [{ἰδοκιμασίτ]ὰ τάλαντα [8444 

χαὶ χρ)υσίοῦς ΜΡΙΧΧΧ’ σύμπαν | χεφάϊλαιον τάλαντα π2 2 
[2.4.4.] τἰούϊτων δεδίωία]ει [ταμίϊαι [[τῶν τῆς ϑ)Ξοῦ ἐπὶ Κοροί- 
βου ἄρίχον]τος ἐπὶ τῆς ᾿Αχαμαϊν]τίδος [ἑνί δεχάτη)ς πρυτανείας 

. ἑβδόμη! φίϑίνίοντος 1! χρήματα ἐδίόϑη [| Πολυϊ]κλείτωι [ΑἸ]ϑηναίωι, 
15 [Ηραϊκἰ[λιεῆτω]ι  Ερυϑιρ]αίωι [καὶ] τίοῖς [[| στραεηγοῖς ἀργυρίου ᾽Δλ{ε- 

ξανδ[ρ!ε[ίου] τάλαντα 4.34.2.2 [---- ἰ κατὰ ψηϊφίυσὶμα βουλίῆς, ὃ] 
ἔϊγριαψεν [Σα)υ(ρ)ας 12 [ΑἸϊξωνείυύϊς [-- [- -τἰνήσων Τεω!8..., «ἧς 
[Σφήϊττιος .χ.αι.... τ΄ [ἐπιστάτης πίρ]υτάνφωϊν])" 14. ᾽Ἐπι- 
χραΐίτηϊς ᾿ἱπποἰχλέους ᾿Αχα[ρνεύς]. δημόσιοι : Ζωπυρίίωϊν, ΛΊέωϊν. 

20 ταϊμία)ς " Μενεχλῆς. [{{....]1. φέρει Σχύλαξ. ᾿Επὶ ΚΙ|ο]-- 

ῃΘαΐγατῃ Υ. 43. (δοίη 6886 'ρ80 ΚΟΘΒΙΟΙΌΒ τηοηυϊΐ; σύΔΓΘ ἰδ ΠΟ ΠΟΥ 

ὨΟΙΏΘΩ ἱποίρογθ, 8θἃ αὐδϑὶ Ρ6Γ ρϑυθηϊῃοϑίγη βίαί τη δα αἱ αυἱϊὰ φοοιη 8. 11}18 

ἀθοΐϊμηδ ργγίδηϊα δοσθρίϊδ [δοίη δἰξ, ἀρρᾶγοί. [Ιἰδαῦθ ορἰβίδίθδθ, βϑυ νου Πὴ 

ΡΟ] ΟΥ̓, φυδοϑίογ 8 ποιηΐηᾷ ν. 18---30 βΒυδ ποία ΠΟ δα υπαθοϊτηϑὴ Α08- 

Ιηϑη αἷ8, 864 84 ἀθοίϊτηδϑηη Οθηθὶ 8 ρΥγίϑηϊδιη ϑρθοίδηΐ, ἤθαᾷὰθ Ἀ}}18 οδ88 

οϑί, σὰν ἐπιστάτην τῶν πρυτάνεων [(ὑτ 8] πὰ ἴυ}856 Βίαίϑτωυ8 δίψιθ ουτὴ αυἱ 

οἱ δηΐθ οἱ ροϑί ((.1. Αἰ. ΠῚ 841. 1047. 1064. 4068. 4065. 0568) 60 5ο0- 
ΤὴΪὴ6 808 οί. ΑἋ 5806 τη) οΒβοί, δὶ ἢυΐϊὰ8 {1} δοίαίθ, ψαστῃ αἰ ἱρ586 

ΚοΟΘΒΙΘΓαΒ Ῥαυίαί οἰἰαγηίια ἀτιο ορίβίδίδθ θϑβθηΐ, ἰ8 ροί ϑβίτηυτη οχ δΐ8 ἐπι- 

στάτης τῶν πρυτάνεων νοοσϑίι θ886,, σα ΠΟῺ ΘΧ ΡΥΥΓΔΗῸΙΏ ὨΌΠΠΘΡΟ [ι5-- 
80. 8 Ο]. 418, 8 (8065 ἃ. ΟΒΓ.). 4 Νοιηθῃ ἐγ βυρρί ον ΚΟΘΒΪΘΡ 
6χ (. 1. Αἰ. ΠΠ 947. 948. ὅ ΟἹ... ἼΟΣ. Μοηβὶβ οδϑί Μυηγυομίοῃ. 6 ϑυ}"- 
ἰοοίαμα οϑέ Κλεο.. ένης Περγασῆϑεν, Χιωνίδης Θριάσιος. Ηἰ ἃ ΧΘοηοοΙθ αυϊ 
Αἰ θηδ8 ἀοίυϊογαί ρϑουηΐδηη δοοθρογδηΐ. Κὶ. 1 Εἰδὶ ἀηᾶἃ πη060 ἰ{ἰογἃ 6χ- 
Βίδί, 810 ἰθγ6 Βυρρ!οηηθηΐαπιλ οογίυτη 6886 ἰπαϊοσανὶξ ΚΟΘὮΪΘγ. ΑΙ ΘΟΠΌΠῚ 

Ὠυούῦβασθο βοϊθθϑιυ8 αὐ πυπίϊαμι ἀ ΑΙΒΘΏΪΒ ἰῃ ΙΡοτίδίθιῃ υἱπα οδίϊβ 80-- 

οορίβϑοί, οϑηΐυα αὐἱπαυδρίηΐα τη} τηϑα! ποῦ ἔγυτηθηί, οἱ τηδίθγίθιῃ δὰ 

ΠᾶΥΘ8 Οθῃΐη Θχβϑίσυδηαδβα Αἰμϑηΐθηϑὶ θα ἀοηδ886 (Ὠοάοῦ. ΧΧ, 46. Ρ]εί. 

δηλ. 40)ὴ.0 Νυπο νἱάθμγϑ, ΔὴΠ0 ἰμϑθαθπθηίθ, οὐπὰ Οββδη 9 Ὁ ὈΓΌΘΙ ἀρθΓΡ6- 

ἀογοίυν (η. 449, 232), ΠἸυπὶ ΑἸ ΒΘηΐΘη569 ρϑουηΐα ἰανί886. Κὶ 8 Ξενοκλῆς 

Ξείνιδος Σφήττιος 681 ἰπ {10 ομογορίοο (ν. ἰπάϊσοιῃ). Κ. 9 ΚΛΕ ΕἸ. 
ΒΌΡΡΙΟΥΙ οἱ θιηθηᾶδνὶ. Καλεογένης δυϊ Κλειγένης 8δυ{ Κλεομένης αἱ... {10 δυρ- 
ΡΙοΥΪ. 41 θαργηλιῶνος. 42 ΥἹΑ͵ΑΙ. ϑυρρίου οἱ οιηθηάανὶ ΚοΘἢ]Θν, 
ΙΏΟΏΘΠΒ ϑϑυνίϑιη ΑΘΧΟΏΘΏΒΘοΣ ἰῃ ἰδ 6]8 ΠπᾶΥυϑ]ΐ οἰυϑάθημ δοίδιβ (α. 1. Αἰ. ἢ" 

7806) 6886. 48 Ῥοβί ΝΗΣΩΝ υπίυϑ ᾿ἰἰ6γ89 νδουυτη βραίί πὶ 6586 ἰηαὶ- 

Οανΐΐ Κοθἢϊου. ἀθίογυη 86. οὐδβουγίββίτηα βυηί. 44. Ττίρυβ Οϑηρὶα 8 

(ν. 6) ἢοῃ Αοδηηδηί( 8 (ν. 19). ΟἿ, ποῖ. 9. 45 ΤΕΡΕΙ ἰδθυϊα Εἰ ποτα, 

44} 



219 ῬαΥΒ ὈΓΙ͂ΟΓ. [130-- 

᾿ ροέβου ἄρχοντος ἐϊπὶ [| τῆς ᾿ΑΝτιοχίδος δωδεχάτηςς πρυτα! 
νείας, ἑβδόμει [φϑίν᾽οντοὶς, κατὰ ψήφισμία βουλῆς, ὃ ἔγραψεν 
[Σ]αυρίαϊ[ς)] Αἰξ[[ὠνεύς, ἀϊπὸ τὼν 4.242 - -] ταλ]άΐντων, ὧν ἔλα Κ 
βον [Π]υλύχίλειτος ᾿Αϑ]ηναῖος καὶ “Ηρ)άχλμίιτος) ᾿Ερυϑιραῖγς [χ]αὶ 

20 οἱἱ στρατηγοί,] ἀπεδόϑη 16 ταμίαίις τῶν [τὴ ϑεοῦ [τά]λαντα 4ἸΠ| 
--ἰ[ὑπὸ ----τ-- πολέμου [τοῦ παρίὰ τῶν στ)ρίαμηγχγῶν. [᾿ἘΕ]πὶ 
[Κοροίβο]υ ἄρχοντος, ἐπὶ τῆς Ἀντάοχ)ίδος δωδεχάτης πρίυ- 
τανε]ίας, ἐνάτει φϑίνοντίος 117, ἐδώχαμεν εἰς τὴν τίῶϊν [ξύϊλω]ν 

80 κομιδὴν τῶν πίειυίκῶν παϊρὰ [βασιλ)]έων [εἴῖξς τὰς ναῦς [[χρυσὶ- 
οὕς ἑπταχοσίους δί(ύ)[ο]18 καίτὰ ψήφίίσμα δήμου ὁ ἔγραψεν 
Φίλιππος Ἀχαρνεύς, ταμίαι τῶν στρ]ατιωτικῶν “Αἰβ)ρω [νι Βου- 
τάδει. 19 Ἐπ’ Εὐξενίππου ἄρχ]οντος 329, ἐπὶ τῆς [ἈΝτι[[γο-- 
νίδιος πρώτης πρυτανείας, [τετράδι ἐπὶ δίέκα 21, χρήματα ἀ)νε- 

8δ χόμισεν 2 χατὰ ψήφισμα δήμίου, ὃ] ἔγραψε Δηϊμοχ)άρης 
Λευχονοεύς 23, Ἀ[ρΕ[οἰκαγι {ὧν οἵδε. [-----ἰτ--τττς Κρλλυτεύς, 
Φιλοχήδης ᾿Α[χαϊρνεύίς]Ϊ, Εἰὐπόλεϊμος [Ἔρ[μειος], Σωσίστρατος 
Μυρίριψούϊσιο]ς, Ξενίόζρλοὶς ᾿Αλωπε[χίῆϑεν χαὶξ ὃ ταμίας τῶν 
στρατ]ωτιχ]ῶν Φίλιππος ᾿Δ[χα)ρίνεὺ)]ς [ [ἀργυρίου] ᾿Αττικοῦ τά- 

4φρλαντα Δ ΙΜΧΙΧΧΧ χίαὶ χρυσοῦς ---1Δ|-- ττ-τ ττὸς καὶ ἕτερα 
[χρἰήμίατα! ἃ ἐχόϊμισ! Χιωνίδίη)ς Θ[ριἰάσιος, --- -α ᾿Ερ)μιάδης 
ἐγ [Λ]ήμνου κα() ἼΓμβρρυ, 35 [ἀϊῥγυρίοίυ ᾿Αττιίκοῦ τάλαντα ---Ἰ ΤΤΤ 
ΧΧΙΧΙΒΊΡΙ ΠΟΤ. σύμπαν [κεζράλαψον τῶν [ χρημάτων ὧν] ἀνε- 
χόμισαν ᾿Αρεοπαίγῖϊαι χαὶ ὃ τα[μίας τῶν [ στρατιωτικῶν] Φίλιπ- 

4 πος ᾿Αχαρνεύς - τάλαντα - 3.41 --|[- καὶ δραχμὰς ΧΗΗΔΔΔ. 
τὸ Ὁ χρυσίον ἰἐδιοκίμασίεν) 26 Σποίζυδῃ -ἰ ---ο Φιλίππου ἀ[γ)αγόντος 

«.ατο. τῶν. ξη--[ἰ-τ-τ-- Ἔ π᾿ Εὐξιενίππου ἄρχοντος 

80ἀ ἰΐα, αἱ Τ᾽ ροίϊυ8 Πἰοτα6 Ῥ (φῇ) ρϑγίθιῃι ἰῃ θυ ίοσθη, “αϑτη ἰηίθθγαιῃ Τὸ 6886 
ἰυαΐοοθ8. Κοθμ]θγυ8 ἀαι νὰ 8 ργαθροϑι(οηθ ἐπὶ 480 ἴῃ Ιδομηα ρογίθγὶξ ρθη-- 
ἀθῃίθιῃ ἈρῃοβοογΘ 8100] Υἱβὰϑ οδί. ΜιΙμδὶ γϑγθῦμ φέρει οοτίαπι νἱἀοίαγ, οἱβὶ 
οὈἰθοίυτῃ ἴῃ -α ἀοβίμθῃβ χυδ]6 [πθγὶξ ὩΟῺ ΔΒΒΘΧΌΟΓ. 40 Ργδϑίογοβ οὔ ΠΟ 
ἰοίδη ρθουηΐϑηηῃ ΟΟηδυμηρδίϑϑοηΐ, τοϊίψθδ ᾳυδοβίουίθυβ γοἀἀϊάθγυπί. Κι. 
11 Σκιροφοριῶνος. 48 ΔῪ. 49 Ζγοαπγρὶ ογαίογ!8 ΑἸ ΐυ8, αὰϊ ᾳφαδάγ οΠηΐο 
δηἰθοθαθμῃίο (0]. 447, 8. 8409 ἃ. ΟὨΓ. --- 418, 8. 8016 ἃ. (Βγ.) ὁ ἐπὶ τῇ διοι- 
κήσει ποτα. Ον, 1. Αἰΐ. Π. 461. ΚΟΘΒΙΟΣ Ρ. 9861. 40 ΟἹ. 448, 4 (8064 
ἃ. (Βγ.). 421 'Ἑχατομβαιῶνος. 9484 Ἐδάθπι βουπιοηΐβ πορϑρθηίία πἰο 66Γ- 
ὨἰῸΓ δίαυθ βΌργα ν. 7 (οἵ. ποί. 6). 48 ΟΓδίου ῃοἰβϑίημβ, 46 αὐο οἷ. 
Ἀυδβηκθη δά ἈυδΠ ἔα Γαρυμὰ Ρ. 1. ϑδῦρρα Οὐ. Αἰ. ΠΡ. 844. Βία88, Αὐ- 
ἰἰϑοῦθ Βογοάβαμικοὶ(ί ΠῚ, 4 τ. 804 84ᾳ. νυ. ὙΙδιον Σ Απἰΐϊβοηοβ σοῦ Κα- 
ΓΥΒίοβ ἢ. 489 544. 34 ΚΛΥΙ. 9ὅ ΟΚΙΜΛΣΞΈΙΙ. 



489] ΠῚ. ΑὉ Αἰοχαηάγὶ Μαρσηὶ τοῦ δὰ (ογίηΐμαμλ ἀρ] οίδιη. 9218 

ἐπὶ τῆς [Ἀν]τιγίονίίδος πρώτης πρυτανε]ίας, ὀγδίόηι-- -- -τἰ τς 

50 -- ---- τα]μίαι --- ---ἰ τ τ τ]ε- τ τ τ 

181 Ἐτγδαριηθηία {γᾶ ἰδ 0]86 Ιαρ᾽ 415 Ῥοῃίθ! οὶ ἰηνθηΐα Αἰἴμθ- 
ηἶδ ἰηΐο ν᾽ 660] 65185 ΟΠ ΓΙδυὶ οὐ Ἡγραρδηίθβ. Εχ 58ι15 γϑβϑηΐαιθ 8ρο- 

σταρΐβ θα. Κορλ]ον α. 1. Αἰι. ἢ 9588. 

ΝΠ Ψ.ᾳΨᾳΨῳ.Ε νυν ον νον ννννννζενν εννννννως τὴν εὔνοιαν ἐν- 
δειϊκνύμενιος (ἣν 1 εἶχε [πρός τε τὴν βουλ]ὴν καὶ τὸν δῆμον 

ὅ ἰὸν Αϑηναίων, ἐπε]! μελήϑη δὲ καὶ τῆς [ἀναγραφῆς τῶν ν] όμων, 
ὅπως ἂν ἐχτείϑῶσι] παΐντες οἱ ν] (ενλομοϑετημένοι 2 [ἐπὶ] Φερε- 
[κλέους] [ἄρχοντος 8 σχοπεῖν) 4 [τῶ]. βουλο[μένω]., καὶ μηδὲ εἷς 

10 ἀγνοξῖζν) τοὺς τῆς [πόϊλεως νόμους᾽ ὅπως [ἂν] οὖν ἣ βουλὴ 
[φα]]ϊίνηται ἀξίαν χάριψν)] ὁχάστωι(ς) ἀπο] διδοῦσα τῶν πεφιλοτι- 
υημένων, [τύ]]χει ἀγαϑεῖ, δεδόχϑαν τεῖ βουλεῖ, [ἐπαινέσαι 

16 Εὐχάρην)δ Εὐάρχου Κονϑίυ]λῆϑεν, καὶ στεφανῶσαι αὐτὸν ϑαλ- 
λίοῦ στεφάνωι ἀρετ(ῆ)ς α ἕνεκα καὶ διχ]αιοσύνης τῆς εἰς τὴν βου- 
λήν. ἀναγράψαι δὲ τόδε τὸ ψήφισμα τὸν γραμματέα τὸν κατὰ 

20 πρυτανείαν χαὶ στξέσαι ἔμπροσϑεν [τ]οῦ βουλευτηρίου. 
Ἢ βουλὴ | Εὐχάρην) | Εὐάρχοίυ] [ Κονϑυλῇϑιεν). 

1ἰτ᾿οτὰθ ν οϊβᾶγοϑ Ὀγδϑίου Ξ, ἀΐβροβίίδθ στοιχηδόν. 4 1ΙΝ. 4 ΟΜΟ 

ΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΙ. 8 ΟἹ. 4419, 1 (8048 ἃ. ἢ ν.). 4. ΣΚΟΠΕΙ͂! δ ΡΗ͂Ι 

6 ΑΡΕΤΙΣ. ᾿ 

139. ΤΑΡυϊὰ πδῦογθᾶ ἱπυθηΐα ϑϑιηὶ. Βα. ἃ. συγ [η- 

ον ἤθη υπᾷὰ 5ίυάίοη σὰν Οϑβομίοῃίθ νοὴ ϑδηιοβ. [Ὁ 6οῖ 1877. 

Ρ. 37 η. 8. 

ἜἜδοξε τῆι βουλῆι χαὶ τῶι δήμωι" Μόλπος [ Πυϑαγόρου καὶ 
Ἀμφίδοχος Σχύϑωνος |. εἴϊπ]αν᾽ ἐπειδὴ Δήμαρχος Τάρωνος | Λύ- 

ὄὅχιος ἔν τε τῆι φυγῆι; εὔνους χαὶ πρόϊϑυμος ὧν διετέλει τῶι 
δήμωι τῶι Σαμίων χαὶ ἰδίαι τοῖς ἐντυγχάνουσι τῶν | πολιτῶν 
χρήσιμον ἑαυτὸν παρείχεϊτο, χαὶ νῦν διατρίβων παρὰ τῆι βασι- 

10 λίσί[σ]ηι Φίλαι2 χαὶ τεταγμένος ἐπὶ τῆς φυϊλαχῇς εὔνουν καὶ 

[{{|ὈΓΑΓΌ ἰογη86 ὙΟΙΪθΑΓΘΒ. 4 Ε΄. 4492 ἃ ΡΒΪ 8 δία Γδ10Γ, Αἢ- 
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πρόϑυμον ἑαυτὸν [ παρέχεται εἴς τε τὰς τοῦ δήμου χρείας χαὶ 
ὧν(ν)ᾶν τις ἰδίαι τῶν πολιτῶν δείόμενός του τύχηι δεδόχϑαι 

1ὅ τῆι βουλῇῆι, [ ἐπαινέσαι μὲν Δήμαρχον ἀρετῆς ἕνείκε χαὶ προϑυ- 
υἱας ἥνῴ(ν) ἔχων διατελεῖ | πρὸς τὸν δῆμον τὸν Σαμίων᾽ (χαὶὶ ὃ 
εἶναι [ αὐτῶι τῆς αὐτῆς ἐπιμελείας τυνχάϊνειν ἄν του δέηται 

20 τοῦ δήμου. ἐπιμείλεῖσϑαι δ᾽ αὐτοῦ χαὶ τὰς συναρχίας 4 ἀεὶ τὰς 
ἐνεστώσας, ἄν τινος τυνχάνηι χρείαν ἔχων. εἶναι δ᾽ αὐτῶι καὶ 
ἔφοδον ἐπὶ τὴν βουλὴν χαὶ τὸν δῆμον, ἄν | του δέηται, πρώτωι 
μετὰ τὰ ἱερὰ χαὶ τὰ βασιλικά ὅ. δεδόσθαι δ᾽ αὐτῶι χαὶ πο(λ)ν- 

25 τείϊαν ὁ καὶ ἐνγόνοις ἐφ᾽ ἴσηι χαὶ ὁμοίαι. εἶναι [ δ᾽ αὐτὸν χαὶ 
εὐεργέτην χαὶ πρόξενον | τοῦ δήμου. ἐπιχληρῶσαι δ᾽ αὐτὸν καὶ 
ἐπὶ] φυλὴν χαὶ ἑχατοστὸν χαὶ {ε) γένος χίαϑόϊϊτι χαὶ τοὺς 

80 ἄλλους Σαμίους" τῆς δ᾽ [ἐπιϊκληρώσεως χαὶ τῆς ἀναγραφῆς 
ἐϊπι]  μεληϑῆναι τὸν γραμματέα τῆς βου]λῆς. τὸ - δὲ ψήφισμα 
τόδε ἀναγρίάψαι] | εἰζς) στήλην λιϑίνην καὶ στῆσαι εἧς τὸ ἱε] ρὸν 
τῆς Ἥρας. 

(ἰραίγι ἢ]16, θοτηθίει! Ροϊϊογοθίϑβθ ΧΟΡ. Ῥγορίθ ὩΏΘη ΓΟϑ 80 8068 8. 

ἋὨγ. δηϊαυΐοῦ ο880 ἠθααὶν (ἐ}]ὰ5, 86 ἃ (οἰβὶ ΡΒ118 υ84}0 δὰ ἃ. 487 ἃ. ΟἾγ. 

ΥἰΧ ἢ) Ὧ6 τηυἹίο γθοθηθοῦ αὐυἱϊάθτῃ ἰυογ], φαΐα Ὠοιμδγοδυβ ἰδηλ οχἑ!ἱ ἰθωρο- 

Υίρυαθ, οχ αῦοῸ ϑβδιηὶϊ γοάϊθρυμηῦ 829 ἃ. Οἢγ,, τυ 8 ὈΘΗΘΗ͂ΟΙ18 605 8 οίβ8θ 

ἀἰοίίαν. Οὐδῦθ Π0]0 απ Ὀγούβϑθῆο Ο650ἢ. ἀ68 ΗΘ]]Θηϊϑιηαυβ 11, 8 Ρ. 3958 πηοί. 

8 αϑαὺθ δὰ ΟΙ. 421, 3 (3954) ἀοδοθηάθγθ, [τπηὸ δα ἱπηρΓΟ 8118 οϑύ αὐγ- 
Εἰϊ σοηϊθοίαγα, 60 ἰθιηροῦθ αὐυο ὨοιηθοίγαΒ Ἀποάυϊῃ ΟρΡρυφρηδραί (Ο]. 118, 4. 

8054. ἃ. (ἢγ.) Ὠροιμδγοδυπὶ δρυα ΡΒ τὴ ἔπΐ886, φαϑηὰ ἰὰτὰ ἴῃ Γι γοία δαΐ Εἱ- 

Ἰἰοΐα ἰαἰ880 Δρρδγογοί ὁχ πᾶργδίἰοηΐθυϑ ΡΙαἰΔγο Πθτη. 49. 839 οἱ Ὀἱοάοτίὶ ΧΧ, 

98. 8 ΔΙ. 4 (οἸΙθρῖα τηδοϊδίγαίϊααμη. Νϑι υἷα Ρ]ΌΓ8}18 δουρί οϑί, 

Ὠ.}1ὰ δύ οδυϑϑ, ΟΟἿΓ ΟἸΙΏΠ65 τηϑοίδίγαΐα 5 οομἐηοίοϑ ἀηὰμ οΟἸ] σαί απλ οἴϑοΐβδθ 

βία ϑιηυδ, φυοα 4]}0ὶ βδ8η6 Πομηυαυδιὴ ἰβδοίατη 68.. Εἴ, ὟΝ. Υίβομοῦ ΚΙοὶηθ 

ΒΟΥ θη 1 Ρ. 98 5864. ὅδ 1, 6. Ῥοϑβϑί ᾿θϑϑίϊοηθβ ορίϑίυ!ϑαυθ ἃ γοαὶθυβ 

τηἾ8585. ΒΔΌΡΡΟ δρυὰ Ουρίίαπ,. ὃ ΠΟΑΙΤΕΙ 7 αἱ. 1198, ΟΟΓ χιλιαστύς 
ἢΐο οχἰ δία, ΟὈΒΟΌΓΟΙΩ 68. ᾿ 

138 Ταρυ]α τρδυπηοῦῖα Ρϑηίθ] οὶ ἱπγθηία ΑἰΒμΘΩΪβ ἴῃ ἂγοθ. 
Ροδὺ Ριμακίη ἘρΡΗ. 8177 δ]᾽οβαῃθ οχ δ0 Ὑοϑιβθηΐψαθ ἃροργᾶρῃο 

θα. Κορμίογ ἃ. 1. Αὐὐ. Π 266. Αἵ. χυδθ ὀχροβαυϊ ἰάθη Ηθγτηὰθ 
Υ γΡ. 840 5ᾳ4ᾳ. 

--τττς- Στρατοκλῆς Εὐϑ]ρδιήμου] ΔΙ: μἰμξεὺς ' εἴπεν᾽ ἐπειδὴ 
Τιύα] 8 οχδγαία 8 στοιχηδὸν {{Π{{6 15 νοΟ]σΑυ 58 ρΓϑϑίθυ Ὑ. 41 Εἴ. 1448, 
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εὐ τιμος πίρδτιερόν τε, χατασταϑεὶϊς ἐπὶ τὴν τοῦ Εὐρίπου 
φυλαχὴν ὑπὸ Πολεμαίίου 2, τελευτήσαντος ἐχείνουδϑ ἀπέδωχε 

ὅ Χαοϊλχιδεῦσι[ν τὸν Εὔριπον χ(α) ] (αἴτιος 4 ἐγένετο [τοῦ τὴν πίό- 
᾿ς λυ] αὐτῶν ἐλευϑέραν [γἸενέσϑαι χαϊτὰ τὴν προαίρεσιν τῶν βα- 

σιλέων ᾿Αντιγόνοίυ χαὶ Δημητρ]ίου, καὶ νῦν ἐπιστρατεύσαντος 
10 ἐπὶ τὸϊν δἥμ)ον τὸν ᾿Αϑηναίων Κασσάνδρίου ὅ ἐπὶ δουλείαι τ] ἢ κκ 

πόλεως π- -- τ τ τπότος 

4  οιηθίγὶϊὶ ΠΗ] υγη, οιθίγὶὶ Ρο]]ογοοίδθ ἰγϑίγουη ρϑίγθ] θη ἢηΟ 6556 

Ργϊυβ νἰαἱΐί Ἀδηραθό. γογα ποιηϊηΐβ ἴσα οχ ἢ06 ἀθιηθτῃ [ἰὰ]οὸ οορῃϊία 

οϑί, οχ χῦδ [80] πθ οχρ! σδηίαν αἴνθγϑαθ ἰηῖο. 86 οογγιρίοθ]δο Πτολεμαῖος οἱ 

Πολέμων. Αίχυο οὕ υἱγᾶααθ ἴογπιᾶ ἴῃ Ὀἱοάογί ᾿ἰθγῖ5. τη βου ΙΒ ἰηγθηίδίι 
(1118 ἐγοχυθηιίββίμηθ, δθὸ ΧΙΧ, 77. 78), βου ρίοσοια ἰρϑῦμῃ οἰϊδηιίαση γοΓὰ 

βϑογίρίαγα υϑθτη 6886 ϑρραγοί. (μδιοίάᾳ (δϑβαηάγο ουραθγαί Ῥοϊθιηδθαβ ΟἹ. 

141,4. 8121 ἃ. ΟδΡ. (Ὀοάον. ΧΙΧ, 77). Ταῖλ ἰῇ ἰρ88 ὉΠΡ06 αυϊάθιῃ ρΓδ6-- 

δία τῷ ΠΟῚ ΟΟἸ]]οσϑίαμη 6586 ὨΪοαοΥὶ ἰθϑίϊπποηΐο οοηδίαϊ; 80 δὰ Ευγὶρυτη 

ἰδτηθὴ [Δ] {68 ΘΟἸ]οσδίΐ βυηί. 8 ὐπὸ 80 Απῃίϊσοηο δὰ (δϑϑδπάγυμ ἀοίο- 

Οοἰδ86. Ῥοϊθιηδϑὺβ (Ὀοάον. ΧΧ, 19), ΟἹ. 117, 4 (8098 ἃ. Οἢγ.) ὕοη βὰ Ρίο- 

Ιοιηϑϑυμλ [,8οὶ ἴ. 806 οΘοηία!, ααὰϊ ουμὰ οὑπὶ νἱάογοί τὰ] 68 δ 08 80 1|1|Ὸ ρΓ86- 

115 ρο]]οἰἰαὐϊοηϊ αδαιθ 580]]1οἰἑαγὶ, γὙϑῆθηο ἰηίογοιηϊ (Ὀίοάον. ΧΧ, 47). 

4 ΚΛ.ΛΙΤΊ ὡεΣ. ὅ 6 τορὺβ ΟἹ. 418, 4 οἱ 419, 1 (δοϑίαίθ 804 ἃ. ἢ γ.) 

Θοϑ.15 Βδ66 ἱπίθ!!οχὶς ΚΟΘΆΪΟΡ Ηθγτηδθ Α ᾿. 841. 864 οὕὑτὰ οχ ἢ. 4929, 99 
ἶρ86 ΚοΘΒΙΘΓ5 800 ἰᾳτθ ΘΟ] ρου, ἰδ ΟἹ. 118, 8 (8066 ἃ. (ἢγ.) ἀαββδη- 

ἄγαμαι ΑἸ Θη88 δρρΥΘΘΒῸ ἢ 6586, 60 ρΡοίϊα8 μυΪ} 8 φυοαὰθ {ἰ{}} νου θα γοίογθη δ 

Θαηί. 61ΙΣ. 

184 Ἐρμῃδδὶ π᾿ ἰϑρ]ο Ὠΐδηδθο. Εὰ. δῬηυοοα Ὠϊδοονοῦὶθβ δὐ 
Ερμθβϑυβ. ΑἈρρομά. 11 ρΡ. 38 η. 49. 

ὴ 

Ἔδοξεν τῆι βουλῆι καὶ τῶι δήμωι Ἡρογείτων εἶπεν περὶ ὧν 
οἱ νεωποῖαν χαὶ οἱ χούρητες! κατασταϑέντες διελέχϑησαν || τῆι 
βουλῆι, καὶ τὸ ψήφισμα ἤνεγκαν τῆς γερουσίας χαὶ τῶν ἐζπ]ι-- 
χλήτωνΣ ὑπὲρ Εὐφρονίου πολιτείας, δεδόχϑαι τῆι βουλῆι" | 

1 8ῖο ϑογίρβὶ. οἰχουρῆτες Νοοά, ααΐ ρῥτγονοοδί δὰ μοί. 5. οἰχουρός οἱ 

ΑΓ, γ8. 159 (τὸν ὅφιν τὸν οἰχουρόν). Αἱ 8. ΘΧΘΙῚΡ]8 ἰπδυά ία νοὶ [ΟΓΠἃ 
που ἀσίθηδιίαν, ἤθαὰθ ομμηΐηο ἀυθδίυμῃη ο8., αὐἱη ΟυΡοίατη ΟΟἸ]]ορίατα ἰη{6]-- 

Ιοσθηάυμῃ 51}, αυοα ΕΡἢοϑὶ [1586 οὑτὴ ϑίγδθο ἰθβίδίυν ΧΙΥ ῃ. 640 (τότε δὲ 
χαὶ τῶν Κουρήτων ἀρχεῖον συνάγει συμπόσια χαί τινας μυστικὰς ϑυσίας ἐπιτελεῖ) 
ἰατἃ οοηβνιηδί δ] {{π|ὺ8 ὙΥ οοάΐϑηιι8 (ΑΡΡ. ΝῚ Ρ. 78 ἢ. 39), υδὶ πρωτο- 

χούρης τοοθηδοίυγ. 4 Οἵ, βίγαθο 1. 1. ἦν δὲ γερουσία χαταγραφομένη, τούτοις 
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ἐπειδὴ Εὐφρόνιος Ἡγήμονος ᾿Ἀχαρνὰν πρότερόν τε εὔνους ὧν 
χαὶ πρόϑυμος διετέλει περὶ τὸν δῆμον τὸν ᾿Εφεσίων, καὶ νῦν | 
ἀποσταλείσης πρεσβείας πρὸς Πρεπέλαονδ ὑπὸ τῆς γερουσίης 
χαὶ τῶν ἐπιχλήτων ὑπὲρ τοῦ σταϑμοῦ τοῦ ἱεροῦ καὶ τῆς ἀτε- 

5 λείας τῆι ϑεῶι, συνδιζ(ώϊχησεν 4 μετὰ τῆς πρεσβείας ὅπως ἂν ἢ 
ἀτέλεια ὑπάρχηι τῆι ϑεῶι, καὶ τὰ λοιπὰ ἐν ἅπασι χαιροῖς δια- 
τελεῖ [ χρήσιμος ὧν καὶ χοινῆι τῶι δήμωι καὶ ἰδίαι τοῖς ἐντυγ- 
χάνουσι [τῶ]μ. πολιτῶν" ἐγνῶσϑαι ἐπαινέσαι τε Εὐφρόνιον εὐνοίας 
ἕνεχεν [ἣν ἔχει περί τε τὸ ἱερὸν καὶ τὴμ πόλιν, καὶ δοῦναι 
αὐτῶι πολιτείαν ἐφ᾽ ἴσηι χαὶ ὁμοίηι, αὐτῶι χαὶ ἐχγόνοις" ἀνα- 
γράψαι δὲ αὐτῶι τὴμ [| πολιτείαν εἰς τὸ ἱερὸν τῆς ᾿Αρτέμιδος ὅ, 
οὗ καὶ αἱ λοιπαὶ πολιτεῖαι ἀν]αγεγραμμέναι εἰσίν ἐπιχληρῶσαιδ 
δὲ αὐτὸν χαὶ εἰς φυλὴν χαὶ εἰς [ χιλιαστόν, ὅπως ἂν εἰδῶσι 
πάντες ὅτι ὃ δῆμος ὃ ᾿Εφεσίων τοὺς εὐεργείτοῦνϊτας τό τε ἱερὸν 

“10καὶ τὴμ πόλιν τιμᾶν δωρεαῖς ταῖς προςηχούσαις. [|{ ἔλαχε φυλὴν 
᾿Εφεσεύς, χιλιαστὺν ᾿Αργαδεύς 8. " 

δὲ συνήεσαν οἱ ἐπίχλητοι χαλούμενοι χαὶ διῴχουν πάντα. Εχ μοῦ {10 δρρᾶ- 
τοί [41}} Ὀγογϑθθησσῃ 680}. 68 ΗθΙ]θηἰβηηὰβ 111, 1 Ρ. 88 οἱ Θυμιίυα Ἐρδθ- 
δἰδοοῦΌτ Ρ. 60, φυὶ ἢΟΒ Τηδρίβίγαί 8 ἃ [υγϑιιηδοῦο ἀθτηυτ ἰηβίϊ {08 Οχίδί!-- 

τηδηΐ. Νοαυθ ϑδίγαθο ἰὰ ἀϊοίξ. 8 Ῥγοροίϑδυϑ ἰδπὶ Ὁ]. 416, 8 (8448 ἃ. ΒΓ.) 

ἃ (Δββϑδῃηα ΤῸ ου Θχογοϊία ἰὴ Αβίδιη [8808 ογαΐ (ἱοάογ. ΧΙΧ, 68), ΟἹ. 119, 

8 νόγῦὸ (8041 ἃ. Οἢγ.) ἰδὶ 1 γϑίμδοιμΐ ὀχϑγοϊ αἱ ργδοία! οἱ ουτὴ ἘΕΡΒΘΒΌΠ, 

οορίββοί ἰοΐϑυῃ [οηΐδθ ογϑιὴ ἰῇ ἀϊοίοηθιῃ γθάραιί (Ϊοὰ. ΧΧ, 4107). Ηοο ἀο- 

ΤΩ ὑθιηρογθ Ἰοβϑϑίίοηθιῃ ἀ6 αὰ πἰο χτηθϑηίο ἢ δὰ δϑυχῃ ῃλίβϑϑδιῃ οοηἱοὶΐ 

Ὄγογθθη Ἃθ80ῃ. ἀθ8 Ηθ)]θηἰϑιλῦ8 11, 4 Ὁ. 304. ᾶ ΣΥΝΔΙΟΓΚΗΣΕΝ. 

ὅ Ἐχ 8118 {{π1}}89 (ΥῸΟοὰ ἄρρ. 11 ρ. 3 ἢ. 4. ρ. 4 ἢ. δ. Ρ. 13 ἢ. 7. Ρ. 418 

ἢ. 10. Ρ. 83 η. 18. Ρ. 86 η. 84. ᾿ς. 88 ἢ. 485. ᾿ς. 40 ἡ. 96) νεωποίαις ἢ8η0 
ΘΌΓΘΠ. τηϑηδιὶ 80] 81 6856 ἰῃ[6]] οἰ 8. ὃ Ηοο ἴδοθγο ἰυθϑηίυγ ἐσσῆνες 
(ἀ6 φυαΐϊθυδ οἵ. αὶ] Ερμοδίδοα ἢ. 407) ἰῃ (1{}}8. ἃρ. ηοοοά. ΑΡΡ. ΠΡ. 8 

ἢ. 1. Ρ. 16 ῃ. 9. Ρῥ. 36 ἢ. 41δὅ, νεωποῖαι ἰδὰ. Ρ. 20 η. 11. 7 Ουϊπαυθ 

[ἀϑτυηλ ἰτθυ5β ἘΡΒοϑὶ βοουηάδατη ϑίθρῃδηθὴ ΒΥΖ. 8. Βέννα, συλ Πομηΐηδ, 
Ῥαυί ον ον οογγυρίδ δρυὰ Βίαορῃδη, οπληΐα ᾿ηνθηϊ πη Γ ἱῃ ἰ{ἰ{}}}}8 

Ὑγοοάϊ4ηΐ8. ᾿Εφεσεῖς νοσϑτί 4108 Βίθρῃδῃμβ θοάθιῃ 80 ἰοἰΐῃβ ὑΓ 8 ἰπο0}88 πο- 
τ Ϊη6 Ἐφεσίους Ὠοτηΐηϑί, οοηδοηςθηΐθ {ἰ]ἸΟΓ ἰθϑεϊ πα οηΐο (ργϑϑίου υη6 οἰἶδηη 

Ῥ. 1410 η. 7. Ρ. 18 ἢ. 410. Ρ. 938 η. 1418. Ρ. 86 η. 34. ρ. 40 ἢ. 86 ὨοΙΏΘη δδ8- 

Β6η}) ρίδηθ οοῃδβίαί. [ἢ δοῃίγαγίϑυη ρϑγίθιῃ ἰάθη ϑίθρῃδηυβ 8. Ἔφεσος 6Γ- 

ΓαΥΪ οὐπὶ ἰῃ ΘἰΒηΐ οἶδ ΓΘΟΘΏΒΘΠΙΒ ἀϊοογοί χαὶ Ἐφεσεύς, ὡς Ταρσὸς Ταρσεύς, 
“Αλικαρνασσεύς. 8 Ηδθο Ερμοβϑοηβίυμῃ ἰγίθυβ ουγία οἰ δραὰ Ὑοοάΐπῃι 
Ρ. 38 η. 18 68ί. Ρεγδϑίογθα πυΐϊὰβ ἰγὶθ8 χιλιαστύες ὁχ {{{π18. ΥΥ̓ οοἀΐδηΐβ 
ποίδο βυηΐ Βωρεῖς Οἴνωπες Λεβέδιοι οἱ χαϊηία χᾳυδοάδηῃ ουΐ8 ποτηθη ἃ ἰ|1{- 
ἰθγὰ Ῥ ἱποὶρί! (ΡΙ[όδιοι] ϑοοά ἱπηργοθδὈ  } 6γ). ἨῸ νόοθ χιλιαστύς οἵ, 4198. 

-.Φφ-φ«.--ἱιἱ..- 
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180 Τάρυ]ὰ τηδυιηοσὶα Ῥοηΐθ] οἱ ἱηνοηί Αἰ μθηΐβΒ ἰῃ ἈΓΟΘ. 

Ροϑί Ριυ Δ Κη Ερῃ. 850 8] 0540 ὁχ 800 Ὑϑιβθηῖαθ ΔρορσΓρΡΠο 6ἀ. 

ΚΟΘΗΪΟΡ Ο. 1. Αἰ. ΠῚ 970. 

[6]: ο[.. [ ̓Επὶ Νικοχλέους ἄρχοντος! ἐπὶ τῆς (Α)αντίδος 2 δω-- 
διεκάτης πρυτανείας, εἶ Νίχων Θεοδώρου Πλωϑεὺς [ἐϊγραμμά-- 
τευεν, Σχιροφοριῶνος δεχάτει ὑστέραι, μ{{ᾶτ χαὶ εἰχοστεῖ τῆς 

ὅ πρυτανείας, ἐχχλησία᾽ τῶν προέδρων ἐπεψήφιζεν ᾿Επιχράτης 
Διοχλέους ᾿Αχαρ]νεὺς καὶ συνπρόεδροι. ἔδοξεν τεῖ βουλεῖ χαὶ 
τῶι [ δήμωι" Εὐφίλητος ᾿Αριστείδου Κηφισιεὺς εἶπεν" [ἐπειδὴ 
Νίκανδρος ᾿Αντιφάνους ᾿Ϊλιεὺς καὶ Πολύζ[ηϊλος ᾿Απολλοφάνους 

10 Ἐφέσιος διατετελέχασιν ἐν {π||αντὶὲ τῶν χαιρῶι εὔνους ὃ ὄντες 
τῶι δήμωι τῶι ᾿Αϑηναίων καὶ κατοικοῦντες ᾿Αϑήνησιν εἰς πολλὰ 
τῶϊν σ[υϊμφερόντων τῶν δήμωι χρήσιμοι γεγόνασιν, εἴς τί[ε] τὴν 
οἰχοδομίαν τῶν νεωσοίχων χαὶ τῆς σχευοϑήχ]ης  εἰςφέροντες 

1 τὰς εἰςφορὰς χαϑ᾽ ἕχαστον τὸν ἐ[[ν]ϊιαυτὸν τὰς εἰς τὰ δέχα τά-- 

λανταῦ χαλῶς χαὶ προϑύϊμ]ως ἀπὸ Θεμιστοχλέους ἄρχοντος ὁ 
μέχρι Κηφισοδ[[ ρου 1, καὶ ἐπὲ τοῦ ᾿Ελληνιχοῦ πολέμου 8. εἰς 
τὰς ναῦς | [τὰς] μετ᾽ Εὐείτίωνος 9 ἐχπλευσάσας εἴς τε τὴν πρώ- 

20 την ἐξέτ](αὐσιν 19 χαλῶς χαὶ φιλοτίμως συνεπεμελήϑησι[αν ὅπως] 
ἂν ἐχπλεύσωσιν, χαὶ πάλιν [ἀϊπὸ τῆς ναυμαχ[ί(ας κατα]πλευσα-- 
σῶν τῶν νεῶν τῆς ...... τῆς ἐξα.|......«.ο παρανγ(ε)ίλ(α)- 

Τιία] δ ἱποίβιιβ στοιχηδὸν [{{{6τῚ8 νΟΙσΑΓΙ 5 ΡΓδϑίου Ξ οἱ ' (φῇ. 4 ΟἹ. 
449, 8 (8091 ἃ. ΟΒγ.). 4 ΛΙΑΝΤΙΔΟΣ. 8 ο 00 ΙῃΘ ΔρΡ]Δ8ιὴ)0 οἵ. Ὗ6ΟΚ- 

Ἰοίῃ Οὔτ. ορίργ. Ρ. 26. [Ιηνϑηϊ αν οἰϊδτη ἴῃ ἐϊα]ο ῥϑυοὶβ 818 γΓθΟθ ΟγῸ 

Ο. 1. Αἰ. 1 81ὅ, 19. 4 Οἱ. 124, 4117. ὅ Ε΄. 6814, θ ΟἹ]. 108, 4 

(8416 ἃ. (ἢ γ.). 7 Ο]. 414, 'ὶ (8482 ἃ. ΟὨΡ.). 8 [,δῃηΐδουτῃ αᾳυοὰ ἀἰϊοί- 

(ἃ Ὀο6] ΙΒ. 6 60 οἰΐδη δρυὰ ΡΙυἱϑγοματῃ ΡΏοΟ. 438 δου ρίαϊω 6880 ὡς δὲ 

φέρων ἐνέσεισεν ὁ Λεωσθένης τὴν πόλιν εἰς τὸν Βλληνικὸν πόλεμον τὴο- 
πυ} Ὀγουβθη α080}}. ἀ68 Η6]}. 11, 1 ᾿. 68 ποί. 3. 9 Οἱ. Ὀἱοάον. ΧΥΠΙ, 1ὅ 

τῶν δὲ Μαχεδόνων ϑαλαττοχρατούντων (Ο]. 114, ἃ. 838]34 ἃ. ΟἸγ., ὺο ἰθιη- 
ΡοΥθ ἀγαθοὶ 1 ϑιλίϑτῃ ΟὈβἰ ἀθβϑη!) οἱ ᾿Αϑηναῖοι πρὸς ταῖς ὑπαρχούσαις ναυσὶν 
ἄλλας κατεσχεύασαν, ὥςτε γενέσϑαι τὰς πάσας ἑκατὸν χαὶ ἑβδομήχοντα. τῶν δὲ 
Μακεδονιχῶν οὐσῶν νεῶν διαχοσίων χαὶ τετταράχοντα τὴν ναυαρχίαν εἶχε Κλεῖ- 
τος. οὗτος δὲ ναυμαχῆσας πρὸς Ἢετίωνα (8. δυΐ δογίρίογί8 δ 1 Ργαυίοσυσω 
ΘΓΓΟΥΘ ὑγῸ Βὐετίωνα) τὸν ᾿Αϑηναίων ναύαρχον ἐνίκησε δυσὶ ναυμαχίαις, καὶ 
συχνὰς τῶν πολεμίων νεῶν διέφϑειρε περὶ τὰς καλουμένας ᾿Ἐχινάδας νήσους. 
10 ΛΣΙΝ. ϑαρρὶονί. [ἐξάναξιν Ἀδηρδαρό. [ἔνστ]ασιν Βομαροίογ Ὠθιῃ. ΠῚ, 1 Ρ. 848 
ποί. 3, [ἐπίβ]ασιν ἢ Ὀγογδθη ΗΘ]]. Π, 1 Ρ. 68 ηοί. 4. 11 ἸΑΡΑΝΓΓΊΛΛΣΙΠΙ. 
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186 Ταθυ]α τηδιιηοῦὶβ Ῥοηίθ οἱ ἱηνθηίδ Αἰμθηΐβ ἰηΐοῦ ΒοΥ- 
ἰὰᾳτὰ γθρίυμα οἱ 1Π|Ἰϑϑὰὰ υὐ Υἱαοίυγ. ἘΕαά. Ριακὶ5 ΕΡἢ. 4879 
(Βἀπραθό Απηί. Η611. 3998). Εχ δὺο Ὑϑβθῃί αι Δροσγᾶρμο ΚΟοΘΒ-- 
Ιον (. 1. Αἰὐ. 11 297. 

Επὶὶ Εἰὐχτήμον)ος ἄρχοντος 1 ἐπὶ | [τῆῇ]ς Ἀντιγοίνίδος ὃ] (εἸυτίἐ)- 
ρ(α)ς 2 πρ[[υτ]ανείας, ἧι Θεόφιλος [Ξεν]οίφῶϊνιτος Κεφ) αλῆϑεν 

ὅ ἐγραμμάτε[υε) ν, Μεταγειτνιῶνος δεχάτει ὑστέραι, μιᾶι καὶ εἰχο- 
στεῖ τῆς πρυτανείας, ἐχχλησία ." τῶν προέδρων ἐπεψήφιζε Λυ- 

10 σίμαχος Ναϊἰυσιστράτου Προσπάλτιος χαὶ [| συνπρόεδροι᾽ ἔδοξεν 
τῶι δήμωι" Φιλιππίδης (Φ)λομήλου 8 Παιανιεὺς 4 εἶπεν" ἐπειδὴ 
οἱ πρέσβεις οἱ ἀποσταλέντες πρὸς τὸν βασιλέα Κάσσανδρον 

16 ἀποφαίνουσι Ποσείδιππον συναποδημήϊσαντα μεϑ᾽ ἑαυτῶν χρή- 
σιμὸν εἶϊναι ἑαυτοῖς ἀποδειχνύμενον | τὴν εὔνοιαν ἣν εἶχε πρὸς 

20 τὸν δίῆμον τὸν ᾿Αϑηναίων, δεδόχίϑ)αι ὅ τῶι δήμωι, ἐπαινέσαι 
Ποσείδιπίπον [Β]αχ(χ)ίουδ Κο(ϑ)χυχίδην᾽ χαὶ στεφανῶσαι αὐτὸν 
ϑαλλοῦ στεφάϊνωι, ὅπως ἂν ὡς πλεῖστοι φιλοτίιμῶνται χρείαν 

2ὅ παρέχεσϑαι ἐ!π]})8 τὰ συνφέροντα. τῶι δήμωι. ἀναγράψαι δὲ 
τόδε τὸ ψήφισμα τὸν γραμματέα τὸν κατὰ πρυτανείίαν ἐν στή- 

80 λει λιϑίνει καὶ στῆσαι ἐν ἀχροπόλει" εἰς δὲ τὴν ἀναγραφὴν 
τῆς στήλης δοῦναι τὸϊν ἐξεταστὴν χαὶ τοὺς τριττυάϊρχους ΔΔ 
δραχμᾶς. 

μι0{6Γ86 νοΙρᾶγοθ Ὀγαίθ Ὁ (φῖ), αἰδροβίίδθ στοιχηδόν. 1 ΟἹ. 4140, 3 
(2998 ἃ. ΟΓγ.). Εἴ. Ὀίοηγδ. ἀθ Ὀίπαγοδο 6. 9. Ὀιόγβθὴ ΟΘ680ἢ. 465 Η6]16-- 

Ὠἰδιη5 ΠΠ, 23 Ρ. 947 ποῖ. 2. 2 ΓΥΤΕΡΛΣΕΣ. 8 ΕΙΛΟΜ. 6 86 δοῦ Βο- 

τΐὴ6 Θἰυβαιθ σταδίου 8 οἱ. ΚΟΘΉΪΘΡ Ηθγηδθ ΓῚ Ὁ. 847 84ᾳ. νὰ ῬμΠρρί 68 

ΡὨΪΙΟτΩΘΙΪ ἔ, οϑί δρυὰ Ρ]αίοηθια Ργοίαρ. 8158 4, ρϑίϑῃΡ Ρουθ] 8 ἰὰ (ἐΐα}}5 
ΟΒογορίοἶβ Ο. 1. Αἰ, 1 ὅδ8. ᾿Αϑηναίου 1 Ρ. 169 ἢ. 1 οἱ (θ0.}}8 Ὠδνδ 8 
(ΒοΘοΚἢ ϑθουρκ. Ρ. 2588). Ιρϑἰὰδ ΡὨΪΠΙρρΙ ἀϊ8 Βοηθῃ ἴῃ οἰϑάθημ ἰδ θ}}5 ἰηνθ-- 
ηἰίαγν. Ἐχϑίαί ρ] ἰβοϊ[ 40 οἱ ὨΟΠΟΓΟΒ ἀθοθγηθηίυν, τορϑίθπι ἃ ϑίγαίοοϊθ 

Ὀἰοιμθθηϑί, . 1. Αἰ. 11 804 (Ο]. 141, 8. πω ἃ. Οἢγ. δυύ 8ηὴη0 ἱἰῃηβοαυθηίθ). 

ὅ ΧΟΑΙ 6 ΑΚΛΙΟΥ 1 ΚΟΟΩ ΤΑ. 

197 [015 χυδαγαίῃβ, ἃ ἀοχίγα οὐ ἰπίρυϊοσθ ρᾶγίθ ἰγδοίαβ, 
ϑιγγηᾶ Αἰμθηδβ ἀο]αίιπ5. Ἐα. Κυχπδηια δ Παλιγγενεσία 1ὅ ᾿Δπριλ. 
1872. (Ε. αυγί5 ἄγ. Ζοίίυηρ ΧΧΙΧ (1872) Ρ. 188). Ο. [λιο- 

ἀοΓ5 Βυ]]ούϊ πο 4611} ἰηδϑύὺ. ἅγοῃ. 1872 ρν. 348. 
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"Ἔδοξεν ᾿Ιώνων τῶι κοινῶι τῶν τρε[ιςχαῇ δεχα πόλεων 1" ἐπειδὴ 
᾿Ἱππόστρατος ᾿ἱππίοδή)μου Μιλήσιος 2, φίλος ὧν τοῦ βασιλέωϊς 

5 Λυσιϊμάχου3 χαὶ στρατηγὸς ἐπὶ τῶμ, πόλείων)]) [| τῶν ᾿Ιάδων χα- 
τασταϑείς, οἰχείως χίαὶ φιλανθρώπως καὶ ἰδίαι ἑχκάστηι τῶμ, πίό- 
λεων) [ καὶ χοινῆι πᾶσι χρώμενος διατελεῖ᾽ ἀγαίϑῆι τύ] ]χηι, 

δεδόχϑαι τῶι χοινῶι, ἐπαινέσαι  ἱππόστρα] τον ̓  ἱπποδήμου Μιλή- 
10 σιον ἀρετῆς ἕνεχία χαὶ]|} εὐνοίας ἣν ἔχων διατελεῖ πρὸς τὸ χοι- 

γίὸν τῶν] [᾿Ιώνων, καὶ εἶναι αὐτὸν ἀτελῇ πάντων ἐΐν ταῖς] | πό- 
λεσι ταῖς τῶν ᾿Ιώνων᾽ ταῦτα δὲ ὑπαρίχειν]) [᾿ ἱπποστράτωι αὐτῶι 
χαὶ ἐχγόνοις᾽ στῇσαίι δὲ αὐ])τοῦ χαὶ εἰχόνα χαλκῆν ἐφ᾽ ἵππου 

1ὅ ἐμ Πανιωϊνίωι}}]" ἐλέσϑαι δὲ πόλεις δύο ἤδη, αἵτινες ἐπίιμε-- 
λή] σονται ὅπως ἂν ἣ εἰχὼν ἢ “ἱπποστράτοζυ στα ϑῆι κατὰ 
τάχος, ἵνα χαὶ οἱ λοιποὶ πάντες [εἰδῶ]σιν, ὅτι οἱ Ἴωνες τοὺς 
χαλοὺς χαὶ ἀγαϑοὺϊς ὄντας] ἄνδρας χαὶ χρείαμ παρεχομένους ταῖς 

20 πόλε] σι τιμῶσι δωρεαῖς ταῖς προςηχούσαις [ἀνενεγκεῖν δὲ ἐἑχά- 
στους τῶμ, βουλευτῶν τὰ ἐγίνωσμέ]ινα Ἴωσι εἰς τὰς ἰδίας πόλεις, 
ὅπως ὑπαΐρχηι ἐν] | τοῖς δημοσίοις ἀναγεγραμμένα τὰ ἐγνωσμένα 

20 ὑπὸ ᾿Ιώνων᾽ τὸ δὲ δόγμα τόδε ἀναϊγράψα)!. εἰς τὸ βάϑρον τῆς 
εἰχόνος τῆς ----τ- τ- τσ ττσστο- 

4 Ἐχ ὨυΠΏΘΓΟ δΔρρδγοί, Βι ΥΓΉΔΙῺ ὑπ βοοίθίϑί 8 Το 86 ἰα 8586, υἱ ἰη{6}16-- 

βαίυγ ὑγῦθ 80 Απηίροηο τοδί άπ, ἃ [ωγδιηδοῦο δαυοίδιη (αἰ. ὈΓογβθη 

Ο680}. ἀθ8 Ηδ]]θηϊδιηυβ 11, 3 Ὁ. 196. 276) 5ἰαίπη ἰῇ θϑηι γϑοθρίϑιῃ 6886. 

Ετγανὶ ἰριαν ΕΓαυν8 ΙΥ̓, 1, αὶ ἰὰ Αἰἰ4}} ἀθηατῃ Γορὶβ οἱ Αὐϑίηοδβ Β6η6- 

βοίο ἰδοίατῃ ἀἰοῖί. [.. 4 υμπο [μυοἀογβὶαβ θαηάθιῃ ραίαί, ααθη Ὠϊοάοτγυϑ 
ΧΙΧ, 46 80 Αηΐξίροπο οορὶΐβ Ὀγδοίθοίϊατῃη δγγδαί ἰῃ Μοάϊΐϊα 0]. 11ὅ,4 (3176 ἃ. 

Ομγ.). Ἐπ νἱἀογὶ ροϑβὺ ργοθὶ τ δρυᾶ Ιρϑὺπὶ ΘοΙϊῃηγ ϑϑυπ), δὰ [υὙ8᾽ τὴ 

[ΓΔ 5115806. Αἱ 1116 ΗΪρροδβίγαίιι5 ροίυ8 ΟΧγ ΘΙ 8 ρδίου 6856 νυἱάθίῃγ, χύθιῃ 

ΜΙ]οβίυπι ὨΟῊ 556, οἰδὶ ϑ ηϊουμ ἢ. 498, 7 ρΟΓΙΪΐ, δι δ᾽ ἰδιηθη ἰδοῦηδθ 

Ρτοάϊί. 8 Ῥοβί ρυρηδιη δρυὰ Ιρϑυπ ΟΟΙΐβϑϑιὴ (801 ἃ. ΟἢΓ.) οἰϑὶ ἰοίδ 

ἴογο Ιοηΐᾶ ρο( 8 οϑί υγϑδοῆυβ, ἰδιηθη αυΐὰ ἘΡΏΘ505 οοΥῖθ 8406 δὰ δη- 

Ὠὰ 396 ἃ. ΟΡ. ἰῃ Ὀοιηοίγιϊ ἀϊοίομθ τηδηβὶἉ, (Ὀγο 86 Οδϑϑομίοῃίθ ἀ 65 

ἨδΘΙ]ΘΗ ΒΩ Β Π|, 9 ἡ. 358), 60 8ὴη0 δηϊαυΐϊοῦ ἰσς {{{Ὸ}|8 6586 ποαυΐϊ. Ἐχ 

ΔΙ γα ραᾶγίθ ργορίονΡ. ἰγοαθοίτη οἰν (δίϊαμη ἡσππηθσαμὰ υἱΐαᾳαθ ρῥγϊυδαῦδηη (ο]0- 

ΡΏΟΙ οἱ 1,Θροάυβ (Ο]]ΘΥΘΩΓΓ, ἰπ60}18 ἃ ΓὙϑϑοῦο Ερμοδϑυμ ἰγαάυοίβ, ἰῃ- 

οἶδ 6880 ἀοθοί. Ουοα αχιο Ροί βϑἰ πη ἰθιρογο ἰδοίαμη δἰ}, διηθίσι αν. ϑοά 

Ὄγουβοῃ 1. 1. τηοησϊῦ ὩΟὴ ἀθ6886 διψυιηθηία, φαΐϊρὰϑ ροδὲ ὑγῦθ αυ80 ΔΠΏ0Ο 

487 ἃ. ΟἾΥ. ἃ Ὠριηθίγίο οδϑρίδ ογαί, ἃ [υΥϑιϑομο ΓΘΟΌρθγδίδιμΒ. ΠΟΙΏΘῺ Οἷτι8 

τηυίδίαμα 8ὸ ἔστ ἀθιθπη (ΟΙΟΡΠοπΐοβ 1, ὈΘαϊοβααθ ἱΠΠῸ Ταΐβγαρο οοδοίοβ 

6880 οἰδοογοίαγ. Απηογυμ 49 οἱ 487 ἰρῖαν ἰθγιηϊηἶβ παΐϊὰ5 {ἰ{Ὸ}} οτῖρο οοη- 

[ποίυΓ. 



220 ΡΘΥΒ ὈΓΙΟΥ. [488-- 

188 ἴῃ ἴηβϑυ]αὰ ϑδιηοίμγδοθ ἰῃ ἀοηο ααδάδιηῃ Υἱοὶ ογαΐ 1808, 
οαἴῃ Ο. ΒΙαι οὐ (ἃ. βομιούίηδηη 60 νη Γθηΐ, (Χυΐ ΘΧϑοῦ ρβουαπί 
οὐ οαἀϊάουυπί Μομδίβθογί οί ἀον Κρὶ. Ακδάθιηΐθ σὰ Βου]η 188ὅ 

Ρ. 698 ἡ. 48. 

[--- --- ἐπειδὴ 1 ὁ βα)σιλεὺς Λυσίμαίχος 2 πρότερόν τε [| διετέϊλει 
πᾶσαν ἐπιμέλειαίν ποιούμενος] τοῦ ἱεροῦ χαὶ τῆς πόλεως, ν(ῦ)}ν2 

δ τε [τοὺς] ἀσεβήσαντας εἰς τὸ ἱερὸν χαὶ [ἐπίιχ)ερήσαντας συλῆ- 
σαι τὰ ἀναϑθήματία | τὰ] ἀνατεθέντα ὑπὸ τῶν βασιλέων χαὲὶ 
[τῶν] ἄλλων ᾿Ελλήνων καὶ ζητήσαντίας [ ἐμπρῆσαι τὸ τέμενος 

10 τῶν ϑεῶν χαὶ [εἰς[π᾿ηδήσαντας νύχτωρ ἐπ᾽ ἀδιχίαι [καὶ] [[ ἀσε- 
βείαι (τοῦ) μετὰ τῶν [δια[πλΙευσάντωνἪ ἐγ νυχτῶμ παρὰ... .].. 
αγόρουδ, παραγενόμενος ὃ βασιλεὺς | εἰς] τοὺς τόπους δέδωχεν 

16 ἐγδότουϊς | τῆι] πόλει χαὶ ἀφέσταλχε πρὸς τὸν [δἤ μ]ον, ὅπως τύ- 
χωσι τῆς προςηχούϊσης) [ τιμωρίας, χαὶ τἄλλα συντέταχ[ε καλ] ὥς 
χαὶ μεγαλοπρεπῶς, περὶ [πλε]]ίστου ποιούμενος τὴμ πρὸς [τοὺς | 

20 ϑεοὺ)ς εὐσέβειαν: ἀγαϑῆι τύχηι [βασιἸϊλέως Λυσιμάχου χαὶ τῆς 
πόλεωϊς, ἐφ] ηφίσϑαι τῶι δήμωι, ὅπως ἂν ἀξίας [χά]ριτας ἀπο-- 
διδῶι ἢ πόλις τοῖς [εὐ]εργέταις, ἱδρύσασϑαι βωμὸν [βα]σιλέως 

85 Λυσιμάχου εὐεργέτου [ὡς [{χ]άλλιστον, καὶ ϑύειν κατ᾽ ἐνιαυτὸϊν 
χαὶ | πρίμπεύεινο τοὺς ἐννέα ἄρχονταίς] | (χ)αὶ 7 στεφανηφορεῖν 
τοὺς πολίτας. 

1 γογϑαυηι 1---ᾷ (ργϑοίθυ γοο08 βασιλεύς, Λυσίμαχος, ἐπιμέλειαν) ΒΌΡΡ]6- 

τηθηΐβ τηϑᾶ βυηί. 4 Ἀορίυ ὨΟΙΏΘΩ 85801ηρ8.1 ἃ. 806 ἃ. Οἢγ., οοοἰδὺβ 681 

ἴῃ ρυρηδ δοίδίθ 281 ἃ. (Ὦγ. (Ὀγούβϑθῃ 6808}. 468 Ηδθ]]θηϊβιηυβ Π1, 3 ἡ. 8326 

84.).. ὕἱ Βδιροίδγδοθῃη, οἰΐδπλ [ωϑιηηστῃ 80 Οἷυβ ἱπωροῦῖο [υ880, ΡΕΥ]ΑΓΟΝΙ 

ἃρυὰ Αἰμϑθηδουη ΧἠῚ ρῥ. 2541. ἰοδβίϊμηοηΐο (χαρὰ αὔονγί Ὀγούβϑθῃ ]. 1.) οοη- 

βίαί. 4 Ν]. Εἰβομάανί. 8 Βαρρ!ον!. Οἵ. Ὀίοάαον. ΧΙ, 14. τὸ μὲν τέμε- 
νος τοῦ ᾿Απόλλωνος ἐμπρῆσαι. 4 Βυρρὶονῖ. 5. Ηἶο ἀυχ ταἰ! απ τωθγοθη- 

ὨΔΙΪΟΓΌΙΩ [|880 νἱἀοίαν, αὐἱ ἰατ ἴῃ ργορίμαυο ΤὨγδοῖδο δὺυΐ ἀϑίδθ γἱ ΠΟΥ 5 
᾿ογΘ νϑυβαρδηΐίαγ. Επὺὶϊξ οὐτὰ οορίίδγοιῃ ἀθ Αἰδοηδσογδο (Ὀἱοὰ. ΧΧ, 94) 

ὨοΙΐΠ6 Γοδίαθηο. ἀβ ϑυρρίὶονί. 7.ΧΑΙ. Επηθπάδνογιηί 560]. οἱ ΒΙ]. 

189 Ταρυ]ὰ τπδυιιογίβ Ηνιηθίΐ, Αἰβϑηΐβ ἰπ ἀγοθ. Ἐαά. Ρί!- 
ἰακὶ5 Ερῃ. 1056. Ἀδηραρδό Απηΐί. Η6]}]. ἀδ]. ὕϑδίηρ [80 Ρ. συ. 
ἰηρα. ὅδ. Εχ 800 Μοϊβοηίΐαιθ ἂροργᾶρῃο Κοϑηϊοῦ ἃ. 1. Αἰ. 
Π 808. ---« 
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Ἐκὶ Θερσιλόχου ἄρχοντος 1 ἐϊπὶ τῆς .... τίϊδ)ος δευτέραις) 2 πρυ- 
τανείας, ἥϊ Διόδοτος ΔΙ] ογνήτου Φρεάρριος ἐγραμμίάτευε, Με- 

ὅ τα] γειτνιῶνος δωδεχάτηι, δωδείχάτηι τῆς πρ)υτανείας " ἐχχλησία 
χυρία᾽ τῶϊν προέδρων] [ ἐπεψήφιζεν. Πυϑογένης ᾿ λαυ[ζκίππου 
᾿λω]πεχῆϑεν καὶ συϊν]πρόεβδροι᾽ [ἔδοξεν τῆι βουλῆι χαὶ τῶι 

10 δήμωι] Καλαΐδης Καλαΐδου Ξυπεταιὼν [εἶπεν᾽ ἐπε! !ιδὴ τοῦ 
δήμου τοῦ ᾿Αϑηναίων καὶ [τοῦ χοινο] τοῦ Βοιωτῶν ὃ σύμβολον 
ποιησαμίένων πρὸς ἀλλήλους χαὶ ἑλομένων ἔχχλητίον τὴν Λα] |- 
μιέων πόλιν, ἀνεδέξατο χαϑιεῖν τὸ δικασ]τήριον, χαὶ νῦν οἱ 

16 ἀποσταλέντείς ὑπὸ τῶν Λ|αμιέων] ἐπὶ ἰτὰς] δίκας ἀπ]ο[φαίνου- 

Τίια]5 οὀχδγϑίυβ στοιχηδὸν {{{{6 18 γΟΙρϑν 08 Ὀγδϑίογ Ξ. 1 ΟἹ. 198, 1 
(3887 ἃ. αν.) Εἴ. Ηθγωδο ἢ Ὁ. 39ὅ 81]1}711. ὕηροΡ Ρμὶ]ο]. ΧΧΧΥΠΙ͵Ι ὑῥ. 4941 

8544. ν. ΝΠ ον 2- ΜυΠ6ηδοτί Αηξβοηοβ νοὴ Καγυβϑίοϑ ἢ. 344." ἃ ΔΕΥ 

ΤΕΡΑΙ. 8 Ὁἱείψαθ ἴὰψπὶ 80 Ὠοιμοίγι: Ροϊογοθίδο ραῦθι8 βίδϑηί. 

140 Ἐτασιιθηία ἀὰὸ τϑυοτἷ8 Ῥϑηίΐθι οὶ ἱηνθηΐα ἴῃ ἃΓῸΘ 
ΑὐΒθμᾶγαα. ἃ (γουβυυ 1---ϑά ρᾶγίθϑ 51:}15.γ88) θαα. ΡΙ Δ ΚΙ5 
Ερη. 476. Εχ Βοϑϑὶὶ δροργᾶριο Μοῖοσς ἀγοῖ. [π|61ΠΠ9 ΘΖ] 
4886 ρΡ. 858 54ᾳ64ᾳᾷ. ὃ (γογβϑασμ 14----7 ρᾶγίοβ ἀθχίγδϑ) ἃ ΕἸ- 
αἷπο Ποπάϊπίυμη ἀϑρογίϑίαγη ροϑὺ Βα] δἰΐοβαιιθ ΒΟΘΟΚῺ (ἃ. 

Ι. α. 407. ὕυταμχαθ οοπίαποίπαπι Θχμὶ θα Ἀδησαθό Αηΐ. Ηθ]]. 
ἀά6. ΗΪΟΚΒ ἴπβοῦυ. αγ. Μυβ. Βγ. ἢ. 1δὅ. Κοϑδϊον ἃ. 1. Αἰ. ἢ 

811 (α ὁΧ 8.0, ὃ ὁχΧ ἨΙΟΚΒΙΪ ΔρορΓΔΡΒΟῚ). 

ΓΕ πὶ Δ)ιοτίμου ἄρχοντος 1 ἐπὶ τῆς Ἀντιγονίδος ἑϊβδόϊμης πρυτα- 
τανείας, ἧι Λυσίστρατοίς Ἀριστομάχου] Παιανιεὺς ἐγραμμάτευεν, 
Γαϊμηλιῶνος ἔνηι | καὶ] νέαι, ἐνάτηι χαὶ εἰϊκχοσίτῆι τῇ [ς πρυτα- 

ὅ γείας, [|[ἐχχ]λησία᾽ τῶν προέδίρων ἐπεψίήφιζεν --- ---- -τας Ι. 
οσθένου Ξυπεταιὼν καὶ συμπρόεδροι᾽ ἔδοξεϊν τῶι δήμωι" ἈΑγύρ- 

Τί] 8 ὀχαγαίαβ [{{{ϑγαϊα γα νοϊσαγὶ ργδοίου 35, στοιχηδάν, 568 ἰίϑ υἱ ἰοία ἢοη- 

Π}}}15 Ἰοσὶβ ουγῃ 8118 {6 Γὰ ἀπ 8 τηοᾶο ϑραίι τη οοσαροί (Υ. 4. δ4. ὅδ); τηδρ]85 

οἰΐδπι ἰὈΓθαίαΒ θὁ8ὲ ογὰο ν. 418. 48. 4 αὐτὸ Ἀδηροθό οὐ Μοίοσῦ, 008 ἱρ86 

οαμ ΚΟΘΒΪΘτΟ δἰ ἰβαθα βϑοαΐβ 801, δθηυ ΟἹ]. 138, 8 (4866 ἃ. ΟἾΓ.) 6886 

σοηἰθοϊβϑθηϊ, 880 ἰυγο δὰ 448, 3 (4876 ἃ. (ἢΓ.) ροί8 τοι} }{ ὕβθπον Νι8. 

ἈμΠθη. ΧΧΧΙΝ ὑ. 414 844. οιμχθοίγί 8 Ρο]ϊογοθία οὔτ οοηΐγα Ρυττυχη ὃ6]- 

ἴυὰπη φρογθηΐθιῃ τα 685 ἀοβογοῦθηΐ οχ οδϑδίγὶβΒ (δϑϑαηάγθδιῃ [ὑσὶ ν γθ δυΐ 



222 ῬΔΥΒ ὈΥΪΟΥ. [140--- 

[ριος Καλλιμέδοντος Κολλυ] τοὺς Σ εἶπεν ἐπειδὴ [πρότερόν τε οἱ 
πρόγονοι ὃ οἱ [ Σπαρτόχου χρείας [παρέσχηνται τῶι δήμωι, καὶ] 

10 νῦν Σπάρτοχος4 παίραλαβὼν τὴν εἰς τὸν δῆμον οἰ] χειότητα 
χοινῆι [τὸ τῶι δήμωι χρείας παρέχεται καὶ ἰδέαι ᾿Αϑηναίων 
τοῖς ἀφιχνουμένοις] [ πρὸς αὐτόν: ἀνθ᾽ [ὧν καὶ ὁ δῆμος ὁ Ἀϑη- 
ναίων αὐτοὺς] [ πολίτας ἐποιήσατο" χαὶ ἐτίμησιεν [εἰχόσιν χαλὲ 

1τ6[καϊς ἔν τε τῆι [ἀγορᾶι καὶ] ἐν τῶι ἐμπορίωι [καὶ]] ἄλλαις δωρεαζις 5, 
αἷς προςήϊκει τιμᾶσθαι τοὺϊς] [ ἀγαϑοὺς ἄνδρίας, καὶ διέθετο 

ἐάν τις βαδίζει] [ ἐπὶ τὴν ἀρχὴν τὴν τῶν προγόνων αὐτοῦ ἢ 
τὴν Σπαξρ]τόχου, βοηϑιεῖν παντὶ σϑένε]ι χίαὶ κατὰ γῆν καὶ 

20} κατὰ ϑάλατίταν" ἔτι δὲ Σπάρτιοχος, ἀφι(χ)ομένης πρεσβείας 
[παρ᾽ ᾿᾿Αϑηναίων, ἀχ]ούσας ὅτι ὃ δῆμος | χεχόμιστςαι τὸ ἄστυ, 
συνήσἤθη τοῖς εὐτυχήμασι) τοῦ δήμί[υ, καὶ δέδωχεν σίτ᾽ου δω- 

25 ρεὰν μυρίους [ καὶ πεϊίντακοσίους μεδίμνους, ἐπαγγέλλεται δὲ 
καὶ ἐς τὸ λοιπὸν χρ)είαν παρέξεσθαι: τῶι | δήμωι καὶ ..... .ο 
χαϑόϊτι ἂν δύνηται, καὶ ταῦ [τα πράττει προαιρούμεν)ος διαφυ- 
λάττειν τὴν [εἰὔνοιαν τὴν εἰς τὸν δῆμιον τὴν παραδεδομένην | 

ϑ0[αὐτῶν παρὰ τῶν προγόνων ὅπως ἂν οὖν φαίνηται | [ὃ δῆμος 
ἐννννεν νννον μενος πρὸς τοὺς εὔνους | [διὰ τοῦ ἔμπροσϑεν 
χρ]όνου διαμ(ε)μενηχότας 8 αὐτῶι, τύχηι ἀγαϑῆι, δεϊδόχϑαι τῶι 
δήμωι, ἐπίαινέϊσαι μὲν τὸν βασιλέϊαϑ Σπάρτοχον Εὐμήλου 19 

85 [Βοσ[πόριον, καὶ στεφανῶσαι χρυσῶι στεφάνωι (ἀπὸ ----  δραχ- 
μῶν ἀρετῆς] ἕνεχα χαὶ εὐνοίας ἣν ἔχωϊν διατελεῖ πρὸς τὸν] δῇ- 
μον, καὶ ἀνειπεῖν τὸν στέζφαίνον Διονυσίων] τῶν μεγάλων τρα- 

δοβίδίθ 387 8. ΟὮγ,, 800 ἤηθιῃ ΟἹ. 4138, 4. Ουο ῃυηίίο δοοθρίο ϑίδι! 

ΑἸΒΘηἰΘη 5868 ργαθβίἀΐα τὰ γοσίατι οχρυϊοσταηί. Ρ]8 αυδη) θη) θηβίσγί [ΘΙ ρΡΟΓΘ 

Ῥοϑβὺ (8 βηθπὶ ῃηθηδ8 ΙΔΠΌΔΥΪ δὺΐ ἰηἰίο ΕΘΌΓΟΔΡΙ 486 8. ΟΠ.) ποὺ ἀ6- 

ογϑῖο Αἰ μθηΐθη808 ΓΒΡΟΠαἀθγυπί δα 1ἰΠ|6Γὰ8 αὐΐϊθυ8 τὸχ σγαία!αίυ5 ογαΐ 110 6Γ- 

ἰαΐθιη γϑοϊρογδίδηη, αὰ8 ἀθ τὸ Αἰμοηίθηβίατη ἰοϑαίξ θὰπὶ σον ΓΘ πὶ ἰΘοογδηΐ. 

4 Βαρρ)ονογυπί Μοῖθρ οἱ ΚΟΘΏΪΘΡ, δ] ]αΐο Αἰ μβοηδοὶ Ἰοσο ΥΠΙ 8406 Ἡρόδιχος 

δ᾽ ὁ Κρατήτειος ἐν τοῖς συμμίχτοις ὑπομνήμασι τοῦ Καλλιμέδοντος υἱὸν ἀπέδει-- 
ξεν τὸν ᾿Αγύρριον (φᾳβσπι σοτημηθιηογδαί ΡὨ ] θη. οοπηϊσὰβ ἴῃ νογβϑίρθαβ δπίθ 80 
ΑἰθηδθῸὺ βϑρροϑ(18.. (δ) τθάοη ρϑίου οἵ Αϑυγγῃϊαβ ανὰβ ποίΐ Ποιηΐῃ68 

οὐδηί δίαυθ ἰῇ γὸ ρΌΡ]168 νοῦϑαίί. 6 Ῥᾶβο οἷ. 481. 8 (6. επἰυτ 101. 

4. Βρδυίοουβ ἸΡ̓ Εὐ6]0 ρδίτὶ βυσοθβϑὶί ΟἹ]. 449, 1 (8048 ἃ. ΟὨγ.) οἵ γϑρπᾶ- 

νἱί νἱρίη! δῆηο8 υϑαὺ6 δὰ ΟἹ, 434, 1 (2848 ἃ. (ἢγ.). Ὀϊοάον. ΧΧ, 100. 

Βοθοκῇ (Ὁ. 1. 6. ΤΙ νη. 98. ὅ Ε΄. 4046. 6 ΟΟΓΟΙΪΒ δυγοὶϑ (η. 104) οἱ 

᾿πγυη ἰδία. 7 ΑΦΙΙ! 8 ΔΙΑΜΙ 9 Βορίὶο ποιηΐηθ οοῦΐθ ὑβϑαὰθ δὰ 
ϑρδγίοοὶ ἀνυπὶ Ραθγίβδαθπιὶ ΠΟ υϑὶ Θγαπί ϑραγίοοϊἀδϑθ ηἰδὶ δὶ ἀδ θδυθδΡδ- 

ΓΟ δέοι ρουὶο αἀϊοορδϑίαν ((ἵ. 4004). 40 Εὐυτηοῖυβ Ῥδογβαά ὶβ 1 ἢ- 



4447 ΠῚ. ΑΒ Αἰοχαηάγὶ Μασηΐὶ τοί δὰ Ο(ουϊ τη ἀρ]θίδυμ. 292 

γωιδοῖς ἐν - τῶι [[ἀγῶνι᾽ τῆς δὲ ποιήσεως τοῦ στεφάνου χαὶ τῆς ᾿ 
40 ἀϊναγορεύσεω)ς ἐπιμεληϑῆναι τοὺς ἐπὶ τῆι διοψχήσει. στῆσαι] 

δ᾽ αὐτοῦ καὶ εἰχόνα χαλκῆν) 11 ἐν τῆι [ἀγορᾶι παρὰ] τοὺς προ- 
γόνους, χαὶ ἑτέραν ἐΐν ἀκροπόλει" ὅπωϊς ἂν δὲ καὶ εἰδῆι ὃ βα- 
σιλεὺς Σπάρτί[οχος τὰ ἐψηφ)σμένα τῶι δήμωι, χειροτονῆσαι 

45 πρέσβεις τρε]ῖς ἄνδρας ἐξ ᾿Αϑηναίων ἁπάντων, οἵτ{νες αἱρε- 
ϑέντες ἀπαροῦσιν χαὶ τό τε ψήφισμα ἀ[π͵οδώσου]σιν χαὶ ἀπαν- 
γελοῦσι τὴν εὔνοιαν ἣν | [ἔχει πρὸὶς αὐτὸν ὃ δῆμος, χαὶ παρα- 
χαλοῦσιν αὐ[τίὸν βοιηϑεῖν 12 τῶι δήμωι καϑότι ἂν δύνηται. δοῦ-- 

δ0|νίαι δὲ ἐφόϊδια τῶν πρέσβειων ἑκάστωι τὸ τεἰτ]α[γμένον]. ὅπως 
ἂν δὲ χαὶ ὑπόμνημα ἦι τῆς οἰχειόϊτητος χ]αὶ τῶν δωρειῶν τῶν 
προςτιϑεμένων αὐ[[τῶι πρὸς ταῖς ὑπαρχούσαις, τὸν γραμματέα 
τὸν [[κατὰ πρυτανείαν ἀναγράψαι τόδε τὸ ψήφισμα |᾿[ἐν στ]ήληι 

δὅ λιϑίνηνι χαὶ στῆσαι ἐν ἀχροπόλει᾽ τὸ {δὲ ἀνάλωμα τὸ γενόμε- 
γον μερίσαι τοὺς ἐπὶ τῆι | [διο]ικήσει. 

ἴῃ ΘΟΙΟΒΔ: 

Ὃ δῆμος. 

11π8 δία τηϊηΐπη8 ροϑί ϑαίγνυϊ οἱ Ῥυυίδη 18 [γα γιατ Ὠθοθ τορηδνὶῖ αυΐῃα 6 

ΔΏΠΟΒ ἰοἰϊἀθΙ 416 ἸηΘΏ58608 (Ο]. 4147, 4. 8098 8. (ἿΓ. --- ΟἹ]. 4119, 1. 8048 

ἃ. ἢν. Ὀϊοάον. ΧΧ, 458). 41 ΧΑΛΚΗ͂Ι 44 ϑυρρίονὶ. Ὧθ βογὶρίαγα οἵ. 

40914͵ 

141 Τὰρυ]ὰ τδγηοῦὶβ Ρϑηίθ! οὶ ἰηνθηία ΑἰΠΘηΪ8 ἴῃ ἅΓῸΘ. 
Ροβϑύ ΡιμαΚῖη (Ἰ Δηοίθημηθ Αὐμὸμπθβ ἢ. 8318) δ᾽ίοδαθθ οχ δὺ0 Υ78]- 

ΒΘ ὨΪ416 δροργΆρηο 6. ΚΟΘΆΪΟΡ (. 1. ΑἰΔ. Π 812. 

[ΕἸἰπὶ Διοτίμου ἄρχοντος 1 ἐπὶ τῆς | ΠΠ]αίν)διονίδος 2 δίωδεχάτης 
πρυ[τα]νείας ἣι Λυσίοίτίρατος [Α]ρυστο[μ{ ἄάχου Παιανιεὺς] ἐγρα- 

5 [μμ]άτευείν), [Σχιροφοριῶνος ἔχτει [μ]ετ᾿ εἰχ[ά]ϊδας, πέμπτει καὶ 
ε(ὑχοστίε!, τῆς [πρ]]υτανείας, ἐχχλησία " τῶν] προέδ[ρ!Πων ἐπεψή- 

10φιζεν Φιλόμηλος Φιλ(ο[μ]ήλου ᾿Αλαιεὺς καὶ συμπρόεδρ[ο{}᾿ ἔδο-- 
ξεν τῶι δήμωι, Σιμωνί(δ) [ης 38 Ἢ] ] γήμονος ᾿Αγνούίσ]ιος εἶ[π]εν " 
ἐϊπει][δὴ ὃ Παιόνων β[ασ]ιλεὺς [ΑἸῤδω[λέω]]ν 4 ἔχ τε τῶν ἔμ{π]ροσϑε 

ειιἰοτᾶθ νοϊβαγ8 ἀἰβροβίίδο στοιχηδόν; 564 Δ] χυοί 68 (ν. 38. 89. 48) ἰοίδᾶ 

ἰη6  ογάΐῃοβ 1ηβογ 1 δϑί. ἡ ΟἹ. 4138, 4 (2876 ἃ. Οἢγ.) ΕΟἷ. 140], 
49 ΑΜΔΙΟΝΙΔΟξ. 8 σΣΙμῶνιλ ἐς Νυϊημπὶ οχϑβίδηϊ αυΐ δΒυΐυβ γορὶϑ Ὠ0- 
τη6η ἰἰβάθῃμ ρἴδηθ δίαᾳυθ ἰἊς |ουὶ8 βου ρίαιη ἤδρθηΐ, (ἋΟἵ. Οδίδὶ. ἡυϊητῃ. 



294 Ῥῶγβ Ὀγίογ. [444--- 

15 χρόνων εἰν] ιουὐς ἐστὲν τῶι δήμωι τά{ι) ᾿Αϑηναί(ων, χρείας πα- 
ρεχόμενοίς] καὶ συ ν)]]εργῶν εἰς τὴν ἐλευϑερίίαν τῆι [π||όλει, καὶ 
χομισαμένου [τοῦ δήμί(ο}}υ τὸ ἄστο πυϑόμενος συνήσϑη τίο[ τς 

20 γεγενημένοις εὐτυχήμασι, [[νομίζων εἶναι χοινὴν καὶ αὐτί] τὴν 
τῆς πόλεως σωτηρίαν, παρίέϊϊχεταίι)] δὲ χρείας καὶ ἰδίαι τοῖς] 
τε διατρίβουσιν ᾿Αϑηναίων παίρ᾽] [ ἑαυτὸν χαὲ τοῖς ἀφιχνουμέ- 

25 ναι} }[ς εἰς τὴν χώραν᾽ δέδωχεν δὲ καὶ [σ᾽ του δωρεὰν τῶι δή- 
μῶι μεδέμνζοίυςς ἑπταχιςχιλίους χα[ἢ] πεντα[χ))οσίους Μακεδονίας 

80 τοῖς ἰδίοις] [ ἀναλώμασιν͵ καταστήσας εἰς [τοὺς λιμένας τοὺς 
τῆς πάλξως" ἐπία]ἰνγέλλεται δὲ καὶ εἰς τὸ λοιπὸν) [ παρέξεσθαι 
χρείας συνεργῶν [ἐ]}ἴς τε τὴν τοῦ Πειραιέως χομι[δὴ}ν χαὶ τὴν 

85 τῆς πόλεως ἐλευϑερῆα) ν᾽ ἀγαϑεῖ τύχει, δεδόχϑαι τῶι | δήμωι, 
ἐπαινέσαι τὸμ βασιλεῆα)δ [| Αὐδωλέοντα Πατράου δ Παίονα [ἀ]ρε- 
τῆς ἕνεχα χαὶ εὐνοίας τῆς εἰϊ}ς] τὸν δῆμον τὸν ᾿Αϑηναίων, χαὶ 

40 οἰτεϊφ)Ἰανῶσαι αὐτὸν χρυσῶι στεφάνία], χαὶ ἀνειπεῖν τὸν στίέ]- 
φᾶνον Δ[ιζονυσίων τῶν μεγάλων [τρ|αγωιδίῶ![ν τῶι ἀγῶνι] τῆς 

45 [δὲ ποήσίεως τοῦ [σ]]τεφάνου χαὶ τῆς ἀναγορεύσεαίς || ἐϊτιμελη- 
ϑῆναι τοὺς ἐπὶ τεῖ διζο[ι ϊκήσει. εἶναι δὲ αὐτὸν ᾿Αϑηναῖο]ν) χαὶ 
τοὺς ἐγγόνους αὐτοῦ, χαὶ [ἐξεῖναι αὐτῶι γράψασθαι φυλῆς κα] 

50 δήμου καὶ φρατρίας ἧς ἂμ βούϊληται᾽ τοὺς δὲ πρυτάνεις οἱ ἂν 
[π]|Ιρῶτον λάχωσιν πρυτανεύειν δίο]  ῦναι περὶ αὐτοῦ τὴν ψῆφον 
εἰς [τ|[ὴμ πρώτην ἐχχλησίαν᾽ τοὺς δὲ [ϑε)] σμοϑέτας [εἰκαγαγεῖν 

ὅδ αὐτῶι τὴν δοχιμαίσίαν τῆς δωρεᾶς εἰς [τ|}|ὺ διχαστήριων ὅταν 
πρῶτον οἰζόϊν] τ᾿ ἦι᾽ στῆσαι δὶὲὲ αὐτοῦ χαὶ εἰχόνα [χ)αλχῆν]) 
ἐφ᾽ [{ππου ἐν ἀγορᾶι᾽ τῆς δὲ] ποήσίεχκυίς καὶ τῆς σταϊσεως 

60 ἐπι[μ[ελἸηϑῆναι το]ὺς ἐπὶ τῇ] διοιχ[ήσίει!. 

Μυ8. Βεϊίδῃη. Μαοθάοηΐϊα ρ. 4 8382Ὶ. ὕὐἱ δηΐθα οὔτ Οβββϑδηαγο ἰοθάθγο ὁ0η- 

ἰυποίυ ἰπογαΐ 80 δϑοᾳφὺθ δἀαϊπίυβ ογαΐ οοηίγα Αὐυἱαγίαίδα (Ὠ͵οὰ. ΧΧ΄, 49), 

βῖς [Ὅπης οϑυτη 80 [γί ἢ} Ῥδγίθυ8 506 (1896 ἰάθοψφῃο ἀθ Αἰδϑηΐβ Ὠοιηθίγὶϊ 

ἀοτηϊποίίομθ ᾿ἰθογαί 8 σαυϊϑυϊη 6886 δρραγοῖ. Ουοὰ ἀθ ποβϑυγίβ οἱἷι8 [,γ8-- 
ΤΏ8Ο0ΠΟ ρῥγοά 8 οχσ Ὀίοάοτο (ΧΧΙ ἔν. 48 Ὀηάογῇ παεγδὶ Τζϑίζοβ Ομὶ!. ΥἹ, δ8, 

Ὠἶϑὶ ἰρϑὶ 8 ΘΥΓΟΥ 80} 8 (8818 ἀπ (δηΐοῦ οοϑτίθ ἸοχυϊΓ: ἣ Λυσιμάχῳ ἤ τινι 
τῆς Θράχης βασιλέων), δὰ ροβίογίογα ἰδιηρογα τοίογθηατῃ οϑί. 5. Οἱ. 4044, 
6 Ηυΐϊυβ φυοᾳφὰθ Γορὶβ ηυτηπΐ οχϑίδηί. ὝΕὉί. (δί. Μυβ8. Βυῖϊ(ί. Μδοθά. Ρ. 8 84. 

142. ΤΑΡυ]ὰ Δ ἰπίθγίογο ραγίθ ἰγδοία, ἴῃ τηϑίοομίο δοζλίαγιοη, 
ὈΡῚ χυοπάδπι 5114 ογαί Ῥοί[ἀδοα ((βϑαπάγθ). ἀροργᾶρῃυμη ἃ 

8] βοθηΐθ ἀτγτᾶθοο Παά)ὲι- Τῆοπιας δοοορίαμθη ὀχργοβϑϑὶὶ [.. θυ- 
Θἤθβη6 Ἀθνὰθ δγοβόοϊορίαθα ΧΧΧΙ (4876) Ρ». 107. 



448] ΠΙ. ΑΡ ΑἸοχαηάγὶ Μαρηὶ πιοῦῖθ δὰ Οογίη τα ἀδἰοίδῃμ. 995 

Ἔφ᾽ ἱερέως τοῦ Λυσιμάχου : Τιμησίου, [ Δημητριῶνος" 2 Παν- 
ταίηνος Συμμάχου ᾿[π(π)λοϊλυτεὺςὃ εἶπεν. ἐπειδὴ ᾿Αν(δ)ρόβολος 

5 Μ(ήνιος! [Αἰτωλὸς ἐκ Ναυπάχτου ἀνὴρ ἀγαϑός ἐστιν [ περὶ τὴν 
πόλιν τὴν Κασσανδρίέχων ὃ χαὶ | τοῖς εἰςαφιχνουμένοις ἐχ ταύτης] 
εἰς Αἰτωλίαν -------τ- τς 

4 [γι δο ἢ 8 Μαοθαοηΐδπὶ ῬΎΓΓΒΟ ΘΧΡΪ]80 οσουρανὶ( 286 ἃ. (ὮΓ., 681- 

406 οδίϊηυ!ϊ! 8406 δα τογίθιῃ (484 ἃ. (ἢγ.). ἮἩδοο ἰθιηρουβ βϑραίϊο {{{]08 

ἰηοίϑυ8 Θϑ', πΠ046 ϑηΐτῃ υἱγὰ ΓὙΒτϑοἑ ΘΟΘπλ Β8οοΡ οὐ τ Τοδη 5.886. ΟΓΘ- 

αἰ 16 νἰἀοίαΓ. 4 ΜΟΏΒΘΙΩ δ βρη βοδῦὶ, αυὰ 46 γ0 Θοαϊίοῦ ἀυδίίαν!, οογίαπι 

Οδ᾽; 8) ΠΟΙΏΘΩη ὨδίΡΪ8Β ΟὟ 8118 ἀ6 οϑιυιδὶ8ϑ (1 ὈΓΟΡΙΘΡ δΓ(Ο] πὶ ΟἸΪ8-- 

ΒᾺΠ ὨΔΌΘΙΙ ἠθαυΐϊ. Α Οδθῦθῦθ ροίϊυ8 αἀυδὴ ἃ Ὀοπηγοίγίο (Ρο]ογοθί) Θαπὶ 

ὨΟΠΊΘΗ ϑοοθρίβ80 οχίϑίϊηο, χαΐα Δ] 6 Ὁ δ'η6 αἀυθδῖο ροϑὲ ὀχρυϊβατῃ Ὠοιηθίγ υ1ἢ 

βίδ( γῇ 80 {8 Θ5861. 8 ὕιϊ (δϑϑδηάγθδο ἰγἰδυθυ8 Ὠογουτῃ ΠοΟΙΏΪη8 ἰπ|ρο- 

βία πο νἰἀοίηυδβ, ἰί8 οὐδ ἰῃ υγῦ0 ΤῊ ΘΒ] οηΐοα 80 δοάθιῃ (δββδηα το οΟἢ- 

ἀϊία ἰδοίαμα δρραγοί ὁχ ϑίθρῃη. ΒυζΖ. 8. Κεχροπία. ἔστι καὶ Κεχροπὶς χώρα Θρά- 
χης" ἔστι χαὶ δῆμος (γοοί 5 (ογί8886 αἀἰχίβϑοί φυλὴ) Θεσσαλονίχης. οἱ δημόται 
Κεχρόπιοι. { ΜΕΝΙΟΣ ὅ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΙΩΝ, αᾳυοὰ γο(ηυΐν Ὁ., ϑιηθη- 
ἄανὶ. Νϑῖ αἱ ἤθαυθ Κασσανδραῖος οἰ! σα ἀΠααδπι αΐ886 ποαῦθ ἰδηλ δῆ-- 
ἰἰχὰδ δοίδίθ αἱ οἱ Ὲ σοῃπίιβα 6586 ογϑα θ1]6 οδί, ἰΐᾷ ΘΥΓΟΥ ἴῃ ἰΓΘΉΒΒΟΡΙ Ό6Ώ6Ο, 

Ῥγδθϑου τ 80 Ὠοιηΐηθ ἄγϑδϑθοο, ουἱ υἱτυμηαὰθ ἰάθη βϑοηδγοί, οἱ ἴῃ μοῦ ἀϊδῆ- 

Οἱ πϑροίΐο ἤθη δαιϊιηοαυϊῃ οὀχογοϊίδίο, ἴδοὶ ἢ 6 οομαῃλ {1 ροίυϊ!. 

148 Ταρυ]α ᾿πδιτηοῦῖβ ΗΥπΊοίΪ ἱπνθηία ἴῃ ἰμϑϑίγο Βδοοῆί. 
ἙἘαα. ἈΒυδβορυ]οβ Ερῃ. πον. 100. Κυμηδηυα!β ΡὨΠΠδι. ΠῚ τ. 468 
564ᾳ. Κορδϊον ἃ. 1. Αἰὐ. ΠΠ 844. ιχοραμῦ ἀ6 {ἰ{π|10 ΖΙπκ Εοβ 
Ιρ. 3έ 5ςαᾳφ. . ὈΓΠΘΏΡΟΡ ΟΡ θγηδο 11 Ρ. 386 544. 

[Εἰκὶ Εὐϑίου 1 ἄρχοντος, ἐπὶ τῆς ᾿Αἰκαμαντίδοὶς [τρίτης | πἰρυ-- 
τανείας, εἶ Ναυσιμένης Ναυσιχύδου Χολαρίγεὺς] ἐγραμμάτευεν, 
Βοιηδρομιῶνος ὀγδόει ἐπὶ δέκα, ἐϊν)άτει χαὶ δεχάτει τῆς πρυ- 

δ τανείας, ἐχχλησία χυρ[|α΄ τῶν προέδίρχμων ἐπεψήφιζεν Ἱερομνή- 
μων Τεισιμάχου ἐχ Κοίλης χαὶ συμπρόεδροι᾽ ἔδοξεν τῆι βουλεῖ 
χίαὶ τῶι δήμωι᾽ Νικήρατος Φιλέου Κεφαλῆϑεν εἶπεν᾽ ἐϊπειδὴ 

[μ||6γὰ6 γοϊβαγοβ ὑγϑϑίονρ Ξ οὐ ᾧ (φῇ. Τβοίδ υδίχῃθ Ο 68(. Τί] 08 στοι-- 

χηδὸν βογὶρίαΒβες 4 6. 1. Αἰΐ, Π 844 ὃ ἄρχων Εὔϑιος ὁ8ῖ, αυὰ ποτα ΐπί8 ἰου μηδ 
ἰατ Ζιπκίυβ ἀϑὺ8 ογαὶ ἰηἰυτία υἱϊυρογαίβ 8 τη6, αὶ ουτὰ 8}1}}5 Εὐϑίας ῥΓδ6- 

[ογϑθϑι. [ἷἄάθη Ζ. ρογβροχὶΐ Εαϊμίαμη ῥγοχίμλο ρῬοϑί ἰββϑῦγῃ (ν. 89) 8ῃη0 

ἴῃ τοδρίϑιγαία [υ͵886ὃ.Ὀ Νὴ αὐυτ 68 4080 ἀθ ῥγ ον 5 ῬΒΕ  ρρ  ἀ18. τα Ρ (8 

ἀϊοδηίανῦ οχ τογο ἰΠ 8 δοίαι 8 δα ἀἐία βἰῃϊ ΠΟΠΟΥΪΒ οαῦ88, ὙΘΡ8 ἢ δίαιθ ῥΓῸ- 

ἰδ θη ΘΥΚΟΣ, Β.]1οθ. 1ἢ 



226 ΡΑΥΒ ρῥγίου. - [48 

Φιλιππίδης 2 διατετέλεχεν ἐν παντὶ καιρῶι) [ ἀποδειχνύμενος τὴν 
10 πρὸς τὸν δῆμον εὔνοιαν χαὶ ἀϊποδημήσας πρὸς (τ)ὸν ὃ βασιλέα 

Λυσίμαχον 4 πρότερόν | τε διαλεχϑεὶς τῶι βασιλεῖ ἐχόμισεν τῶι 
δήμωι δωρεὰν πυρῶν μεδίμνους ᾿Αττιχοὺς μυρίους, τοὺς διαίδο- 
ϑέντας πᾶσιν ᾿Αϑηναίοις ἐπ᾿ Εὐχτήμονος ἄρχοντίος ὅ, διελέχϑη 

16 δὲ καὶ ὑπὲρ χεραίας χαὶ ἱστοῦβ, ὅπως ἂν [|| δοϑεῖ τῆι ϑεῶι εἰς 
τὰ Παναϑήναια Τ τῶι πέπλωι, ἃ ἐχο[μίσϑη ἐπ᾿ Εὐχτήμονος ἄρ- 
χοντος᾽ χαὶ νιχήσαντος Λυσιμάχου τοῦ βασιλέως [τὴν μάχην 
τὴν ᾿Ιψῶι γενομέν[ην 8 πρὸς ᾿Αντίγονίον χαὶΣ Δημήτριον τοὺς μὲν 
τελευτίήσαντας ἐν τῶι κχἰινδύνω)]. τῶν πολιτῶν 9 ἔϑαψεν τοῖς 

20 ἑαυτοῦ ἀναλώμασιν, ὅσοι δὲ αἰχμάλωτοι ἐγένοντο, [ἐμφανίσας 
τῶι βα[σιλεῖ καὶ] λαβὼν αὐτοῖς ἄφε[σ]ιν, τοὺς μὲν βουλομένους 
στρατιύεσϑαι διώιχησεν ὕπίως ἂν χαταχωρισϑῶσιν [ἐν] ἤγεμο- 
νίαις 10, τοὺς δὲ προαιρουμένους ἀπιέναι ἀμφιέσας καὶ ἐφόδια 

25 δοὺς παρ᾽ ἑαυτοῦ ἀπέστειλεν οὗ ἕχαστοι ἠβ[οϊύλοντο, πλείους 
ὄντας ἢ τριαχοσίους᾽ παρειτήσατο δὲ καὶ ὅπως ἄϊν ἀφεϑῶσιν 
χαὶ ὅσοι τῶν πολιτῶν κατελήφϑησαν ἐν | τῆι Ἀσίαι εἰργμένοι 1 

ΡΥΪδια ΓΔΪΟΠθ ΟΡ ἢος ῬΪΘΟβοῖο ΟΥΏΘΙΙ, δροηοίοϑίδτη 6586 αῦυδ [8860 

ΔΡΟΒΟοηΐΘ πηοί8 51[. ἴδ οὔτ ἴβαθὰβ οχοὶρίαί Ὀἱοϊτηατα, ἰά αυοά οχ (Ὁ. 1. 

Αἴ. 11 5661 σογηϊαν, βοαυ αν αἱ ΕὈΪΗΪ ΔΏΏυ8 511} ΟἹ. 4123, 4 (3854. ἃ. ΟὨγ.). 

4 Ῥοορίδ οοιηΐουβΒ. (Ἕ. Μοίηθκο Ε. οι. 1 ρ. 470 5644. 8 ΠΡΟΣΞΣΟΝ. 

4 Οἵ. ΡΙυΐ. Ποιὰ. 184 ἦν δὲ ὁ Φιλιππίδης Λυσιμάχου φίλος καὶ πολλὰ δι᾿ αὐτὸν 
ὃ δῆμος εὖ ἔπαϑεν ὑπὸ τοῦ βασιλέως. Ἐοάθσιῃ ρογίηοί, αποά ϑιίγαίοοϊίθηῃ Ὠ6-- 
τηθρίγὶἱ Ῥοϊ]ϊογοθίδθ δαυϊδίογοιῃ (οἵ. 4348) δου 551: 18 νΟΓΒΊ θῈ8 ἰηβοοίφίυβ 68 

(Μοΐηθκο Ε. α. Κρ. 4174 54ᾳ.) ὅ ΟἹ]. 120, 4. 2998 ἃ. ἢν. Αἵ 4861. 

6 0 ὕᾶνθ Ρδῃδίῃθηδίοθ, ουΐι8 τ8]0 οὖ δηΐθῃηηὶβ ΡΟΡ]05 Ὑ6]} ἱπδίϑι δάηθχιβ 

δγδύ οἵ. ῬμΠοβίν. υἱέ. βορῇ. Π,|1, ὅ. 6Ἃ. 1. Αἰΐ. ΠῚ 1θ0α. ΡΙαΐί. ΠοΙη. 44: ὁ 

Ἱὰρ πέπλος, ᾧπερ ἐψηφίσαντο μετὰ τοῦ Διὸς καὶ τῆς ᾿Αϑηνᾶς προςενυφῆναι Δη- 
μῆτριον χαὶ ᾿Αντίγονον, πεμπόμενος διὰ τοῦ Κεραμειχοῦ μέσος ἐρράγη ϑυέλλης 
ἐμπεσούσης. Οπυοᾶ οὕπ τηδρηΐβ Ραπδίμθηδοβ Ὁ]. 119, 8 (8091 ἃ. ἢ γ.) ίδο- 
(ἀπ 6586 σοῃϑίθί, Οὔ ϑαϊητηᾶ ργΟΡΔΟΙΠ ἰ6 Ἀ. ΘΟ γί Ηθγηδθ Χ Ρῥ. 4417 οοη- 

ἰθοῖϊί, ΟὟ Θἃ ῬΓγΟΟΘΙ18 τη8]}08 σΖυοααθ οἱ δῃίθηηδ ἰγαοία οϑϑϑηΐ, ἰῃ ργοχὶ πᾶ 

Ῥηδίμθηδοα Γι ὙϑἰΩΘΟΠΌΤΩ δὲ τγοϑίϊ πϑηδ Οοὔτα586. 60 οὐὔὐπὶ Ῥδῃδίῃϑηδοα 

ἸΔΘΉδ ὈΥΪΏΟ 8Πηὶ ΤΏθη86 Ηθδοδίοιη θαθοῦθ οὶ θογαίδ βδἰθί, Ὡθῃ θϑί ΟΌΓ ΟΌΤΩ 

οοάθτῃ Εὐοίθιηοηθιῃ 0]. 490, 8 (4987 ἃ. Οἢ.) ἀθτηστῃ ἴῃ τηδρίβίγαίι [586 

Βίδίυϑιη8. Ἰπηγὴ0 800 Πηθὴ ΔΠῺΪ δηίθοθαάθη 8 ἀοηδ Γορὶ5. Αἰ θη 88 ροῦνο- 

ὨΘΡαηΐ. 1 Ραμαίμθηδθα τπᾶθηᾶ δῃηΐ ἰηϑθαυθη δ Ο]. 120, 8 (9987 ἃ. ΟΒγ.). 

8 ΟἹ]. 4419, 8 δυΐ 4 (ἀοβίαίθ 801 ἃ. ΟἘγ.). 9 ΜΟΓΟΘΠΏΔΙΙΟΒ ροίυ8, ΖΌΒ81Ω 

Τα 68 8 ἰρ88 Αἰμθηϊθηβίυ τ οἰ ν 86 Απίΐίσοηο οἱ Ὀοιμθίγίο δυχὶ]ο τ 8808, 

ὯΟ08 ἰαΐδβδθ οχἰβϑίίηδί Ὀγούβθη Οθβοβίομίο ἀθ8 Ηθ)]θηϊβιηυῦβ ΕΠ, 2 ρ. 309. 

10 ἡγεμονίας Πὶο 6886 ρῥαγίθ8 ὀχϑγοίί8 οχ αυΐϊθυβ δ χαδθαὰθ ἡγεμόνα 

ὨδΌυΪ, γοοίθ τποπυὶϊΐ Ζ. 41 Ομϑιά46θ8 ἱπάϊοαγὶ οοηΐθοϊὶ Ζ. 864 [οΓίδ586 



4.4.3] 11. ΑΡ Αἰοχϑδηάγὶ Μαρηὶ τηοσίο δὰ Οουγίηί τη ἀρ]θίϑυῃ. 297 

ὑπὸ Δημητρίου καὶ ᾿Ἀνπιγόνο[ο 12, χαὶ τοῖς ἀεὶ περιτυνχάνουσιν 
80 Αϑηναίων χρήσιμος ὧν διατελεῖ χαϑότι ἂν ἕχαστος αὐτὸν πα- 

ραχαλε[} 12, χαὶ κομισαμένου τοῦ δήμου τὴν ἐλευϑερίαν διατίε-- 
τέλεχε λέγων καὶ πράττων τὰ συμφέροντα τεῖ τῆς [ πόλεως σω- 
τηρίαι, καὶ παρακαλῶν τὸν βασιλέα βοηϑιεῖν χαὶ χρήμασιν χαὶ 

8 σίτωι, ὅπως ἂν διαμένει ὁ δῆμος ἐλεύϑερος ὧν χαὶ τὸν Πει- 
ραιᾶ χομίσηται χαὶ τὰ [ φρούρια «τὴν ταχίστην 14, καὶ ὑπὲρ τού-- 
τῶν πίάντων πολίλάχις μεμαρτύρηχεν αὐτῶι ὃ βασιλεὺς πρὸς 
τοὺς π|[ρβσβεύοντας ᾿Αϑηναίων πρὸς ἑαυτόν καὶ χειροτον[[ηϑεὶ]ς 

40 ἀγωνοθέτης 16 ἐπὶ ᾿Ισαίου ἄρχοντος 16 ὑπήχουσε[ν τῶι δὶήμωι 
ἐθελοντὴς ἐχχ τῶν 17 ἰδίων, τάς τε πατρίο[[υς ϑυσία]ς ἔϑυσεν τοῖς 
ϑεοῖς ὑπὲρ τοῦ δήμου, χαὶ τὴν διωβελίαϊνν 18 ἔδωχεν πᾶσιν 
᾿Αϑηναίοις πάντας τοὺς | [ἀγῶνας 19, καὶ ἐπίθετον ἀγῶνα χα- 
τεσχεύασεν τεῖ Δυμιίίητρι χαὶ τεῖ Κόρε]ι20 [πρῶτος ὑπόμνημα 

οἶνθβ φυὶϊ δάνογβδαίὶΐ [ϑγϑηΐ Ὀοιμοίγιὶ ἀοτηϊηδίίοηΐ, 80 60 ΟοΙοργθθηβὶ οί ἰη 

᾿Αβίϑδιη δα ρϑίγϑῃι χη 8ϑὶ δγδηί. 14 δ ποιηϊηυτα οΓάΐπο οἵ. 1571, 48 ΠΑ- 

ΡΑΚΑΛΕΙΚ. ᾿ 44 ἀοπίτα Ζἰηκίατη, φαΐ Ῥίγαθϑθυσω οἱ οϑϑίθ]δ ἴϑιω σγϑοίρδσϑία 

[αἷ586 δἰαίπογαῖ, ποηαὶ ὨΘαῸΘ ρογίθοίο υϑῦγοβϑ [αἶ886 Αἰ ΒΘ ΘΏ5608 Ὠἶδὶ βρη ϊ- 

βοδγο νο]υΐδδθηΐ, υϑ400 8 ποῦ ἰθιηρὺβ ΡὨΪ ρρίἀθη ρϑίθγσθ Ὡθὴ ἀθϑίϊ556, 

ὭΘΖαΘ Θθηυηίϊαίαπι Ηπ4]0 δρίαμη 6880, 81] ἀ6 ΓΘ0 δηλ ροιγϑδοῖϑ β0γΓΠ10 6886. 

Ἀρραδγοί ἰρί αν πίη, ΤΏΘη86 ϑορίθι υὶ 984 ἃ Οδγ. ροτγίαπι) Θαϑβίθ Δα ὨΟθΗ- 

ἀυσμ) οχραρμῃδία [ιι 880 ἃ0 Αἰμϑηϊθηβίθυβ. 1δ α΄. Κορθ]ον ΜΙ (μοι ὰρ6ὴ 

ἀθ5 δγοῖ. [ηδ[ϊπ|5 ἰῃ Αἰῆθη ΠΠ (1878) Ρ. 4382 844., συὶΐ ἀθιηοηδβίγανὶξ 8 .}10 

δηΐθ Βαΐυβ {{{ὰ} δοίαίθπη οπογοαίδο ἰηβιϊ ἀξὰτη 60 Ῥδοίο ἱπητηαίαία τη 6586, υἱ 

ΡΟΡαΪυ8 'ρΡ86 ΒΟ τυ πυ8 δαδοίρογοί (ὁ δῆμος ἐχορήγει) οὐ ῥγονὶ ποίϑση 1.08 
δαογηδηάϊΐ τηδρίβίγαϊα! δηθο, Βυβ αρὶϊ8 δ]ϑοίο, τηϑηάδγοῖ, ουὐδ ῃοιηθῃ ογδαί 

ἀγωνοθέτης. Α Ὀοιμοίγ!! ΡΒΔΙΘΓθὶ ρυϊηοίραία (8148---807 ἃ ΟΒγ.) Βαΐϊᾳβ ταυίδ-- 
(ἰἸοηΐ8 ογἱαίποιῃ γοροίθηδιῃΒ 6880 δ 1ὴη8 Οὐ γοῦὶ ϑρϑοίθ οσοηίθοιί ἰάθι. 

16 ΟἹ. 148, 8 (3865 ἃ. (}γ.) οἵ. ποί. 1. 41 Οἵ. ἐχχτελέσαντι ᾿Αϑηναίου 
ΙΥ ρΡ. 878. ᾿Αχχτίοισι Ατοἢ. Ζίᾳ. ΧΧΧΝ Ρ. 190 η. 99ὺς.ς. 18 ϑαυρρι!ονὶ. ἈΘθ- 
(υἱα }8 Ῥγίοσα τα οοηδτηίηΐθυδ (πολιτείαν ἈΒΒΟΡΌΪΟΒ, εἱστίασιν ΖΙη), σοηϊθοὶ 

ἀϊδιγ δα .οηθηι (διανομὴν) ρΘουπῃΐδθ αἰΐυδνο τοὶ βρη ἤΠοασὶ (αυᾶ ἴῃ ΓΘ 8586η[|- 

[Γ ΚΟΘὮ]ΟΡ ἢ. 484 ποί. 4) οἱ οὐ νοοδθαϊθτη ἰδοῦηδο τηδρηϊ πἀϊηὶ δοοὺ- 

Γαῖθ ΓΟΒΡΟΠάθη8 ἀ66886 ΟΧἰ δι δ γθα, ᾿ρϑὺπλ διανομὴν [1886 864 ἰῃ ἰηοϊάθηἋο0 

ἢϊα αὐ ν. 40 ογγαίΐαμ) δυϊηρβδὶ. Αἱ αυοὰ πη ροϑυὶ, δοουγδίο ὀχρὶϑί ᾿δου- 

συμδῖὰ οὐ ἰρϑυῖα δρίἰβϑί πη οϑί. Νϑιῃ Υ. 40 υ9]. ἐθελοντὴς ἐκ τῶν ἰδίων 
ἰηάϊοδηΐ, 808 βροιίθ Ρῃ ρρί θα βαϊηρίιβ, 40}08 δροῃοίμοία ίδοογθ ἀδροραΐὶ 

δοοορίδ οχ δϑύδῦίο ρυδΐ60 ρθουηΐδ, ὁΧ 808 ΓΘ (Δ }}|87] [ΘΟ Ἶ586. Ἃὐἷγ δυΐοτη 

ΘΌγϑΙα ρΘουμίδγυ Πᾶγυ πὰ οἰνθὺ8 αἰδιγ αθηάδγυμ) ἔπ (θη ρΟΥΒ δὰ δροπο- 

ἐμϑίϑτα ΓΒ] ίϑπ ἴυ 886 ὨΘΘΘΙΩῸΒ, Ὠ8]]ὰ ηἱ [41]}0Γ οδυ88ᾶ οϑί. Κοϑθιθγυβ ἀθ 

νἱηἱ οἰδίᾳιο αἰδϑίγ θυϊοηρα8 (ΡΒΙΟΟΒΟΓῸΒ 80. Αἰῃ. ΧΙ 464 1. Μοίπακο Ε. (. 

6. ἢ Ρ. 494) οορίἰἀδαί. 49 ϑυρρὶονὶ! Ζίηϊ,. 40 ϑυρρϊ!ονὶί. 

158 



998 ῬΆΓΒ ὈΓΙ͂ΟΥ. [448--- 

λδ τῆς τοῦ δήμου Ἰ|[ἐλευϑερίας 23, ἐπεμελή]θη δὲ χαὶ τῶν ἄλλων 
ἀγώνων χα [ἱ ϑυσιῶν ὑπὲρ τῆς πόλεωϊ,, καὶ εἰς ταῦτα πάντα ἐχ 
τῶ[ν ἰδίων ἀναλώσας πολλὰ χρήματα τὰς εὐθύνας δέδωχεν 
------ οὐϑ)ὶὲν ὑπεναντίον πρὸς - --- - τ 

41 ϑυρρὶουΐ. εὐεργεσίας ἈΠυδορυ]ο8. φιλοτιμίας Ζίηκ. 

144 Ταρυ]α πδγιηογὶϑ Ῥϑῃίθ οὶ, ἱηνθηία ΑἰΠΘῺΪ8 μὰ ἅΓΟΘ. 
Εαά. ΡιοΚἰ8 ΕΡΗ. 3499. Εχ 500 Ὑοιβοηΐψαθ δροόβγᾶρθο Κοθῆ- 

Ιὸὼῦ 6. 1. Αἱ. ΠῚ 3147. 

[Ἐπὶ Νικίου! ἄρχοντος] Ὀτρυνέζως, ἐπὶ τῆς --------- δος ἔχ- 
τ] [ς πρυτανείας, ἧι ̓Ισοχράτης ᾿Ισοχραΐτου Περγασῆ)ϑεν [ἐγ] ραμ- 
μάτευεν, Ποσιδεῶνος ἑνίδεκάϊτει, δω[δεχάϊτει τῆς π[ρ]υτανείας, 

δ ἐχχλησία χυρία᾽ τῶν προέδρων ἐπεψήφιζε Μίνη  σίστρατος Σω- 
σίππου Κυδαϑηναιεὺς χαὶ συνπρόεδροίι] [ ἔδοξεν τεῖ βουλεῖ καὶ 
τῶι δήμωι" Φυτίος Παμφίλου (θ)ο[ρίχ!ις 2 εἶπεν" ἐπειδὴ Σιτ)ρόμ- 
βιχος 3, στρατευόμενος πρότεροϊν) [ παρὰ Δημητρίωι καὶ χατα- 
λειφϑεὶς ἐν τῶι ἄστει μετὰ ΣΙπι]νθάρου, λαβόντος τοῦ δήμου τὰ 

10 ὅπλα 4 ὑπὲρ τῆς ἐλευϑίερῃ ας καὶ παραχαλοῦϊνἼτος χαὶ τοὺς στρα- 
τιώτας τίθεσθϑαίι π]]ρὸς τὴμ πόλιν, ὑπήχουσεν τῶι δήμωι εἰς 
τὴν ἐλευϑερίαν [χα] ἔϑετο τὰ ὅπλα μετὰ τῆς πόλεως, οἰόμενος 

[ἰ0ἰϑγαθ Ε(ε) [](9) [Π: (0) Κβ(ρ) Δ (ὦ). φῖ ρΙογα μα νο]ρβάγθια ἰοστηϑιη μαρθὶ 5608 
ν. 6 ἴῃ ποιηίηθ Παμφίλου Ἔ ο8ῖ. Τιϊ] 8 ΠΟ στοιχηδὸν ὀχαγαίαΒ. 4 ΑΥ- 
ΟΒΟΙ Β ποιήθη ΒΡ οΥ ἡ ΚΟΘΏ]Οῦ οχ (. 1. Αἰ . ΠΠ 816, αδὶ νίοθ νϑῦβὰ ἀθιηο- 

ἐἰσὰμλ ὁχ Ποο {{{π||0 τοβί τα οί. Νϑ οἰυβάθια δηηὶ 6880 Οὔ ᾿δουπᾶ- 

ΤΙ 4086 ὈἱΓΟΒΙαὰΘ ἰῇ ΔΓΟΒΟΏ 8 ΠοΙηΐπ6 βυηΐ διηθίίυ8 ἰπτὴ 80 Υ 086 ΠΟΙΏΘΗ 

ἀθεηοηδίζγαῖ, Ἐχ οοάθῃ {1 (π]Ὁ0 δρρδγοί, δηίθ Νίοίδιη ΟΙΓΥ βοὴ 8Γ- 

σδοηία [π|886 Μϑηθοϊθιη. Ησπο ΟἹ. 1834, 8 (4834 ἃ. (Ἐγ.}), {ΠΠῸπὰ 4194, 4 (2810 

ἃ. ΟἸἘγ.) [886 ΘΟὨΏΪΘΟΘΓΒΏ ; α΄ύϑιη ΟΟηἰΘοίΓΑΙΩ ὨΟΥΐΒ οογβϑαυ 6 δΥρυ ΘΠ 8 

οομβττηαυ ν. ὙΠΟ 2Ζ- ΜΠ] θη ἀογί ΑἸ βΟΩΟΒ νοὴ ΚΑΡγυϑίοβ ἢ. 946. Ἀθ- 

ΟΘΏΠΟΓΡΘΒ 6886 ΠΟῺ ῬΟβ86 4αυΐα {{{|1|ὰ8 146, αῦθμλ ὑῃο0 οχ [δὶ8 8ηη}8 ΘΟΙΏΡρΟ- 

βιὰ 6886 ΕΠ ΘΓΑΓΌΠΝ [ΟΥΤΏΔΘ ὈΓΔΟΙΘΥ 88 ἴγθβ ἰδρ}85 ρίδηθ ἰηδυάϊίδο ἀθ- 

[ὩΟΏΒΙΓΑΓΘΏΪ, τηδηΐϊοδβίο δηΐθ 1 γι ποδὶ τηογίθιῃ (481 ἃ. (ἢ ρ.) ἰποὶϑ8 οϑβϑϑί. 

ΑὨΓΧΌΪΟΓΟΒ ὙΟΤῸ ὨΟἢ 6880, αυἰᾶὰ (Ο. 1. Αἰΐ. ΠΠ 614, υδὶ Νίοϊδ6 βυσσθβϑοῦ 

ΘΟΙΩΙΘΙΟΓΘαίυΒ αἰ, θυτηοη 8 ἙΟὨΓΟΠΟ]ορίο ἀ68 δι Βομίθ8 Αἰπόηΐθηβ ᾿. 447 

ἀογρίαρ (Ο]. 145, 1. 480[19 ἃ. ΟἸγ., οἵ. ΡΙ]υἵ. νἱί. Χ οὗ. Ρ. 8470) ποπιθῃ 

Ροδι 8861 οὁδαὰθ σοηϊθοίυγα ϑ8ραιϊ ταβοηΐθὰ8 δοσουγαί βϑὴ 6 σοηνθηἶγϑί. 

4 ΟΙΙΙ 8 ΣΥΡΩΜΒΙΧΩ͂ Σ. 4 Ἐχοιυηΐίθ ὅπηο ΟἹ. 148, 4 δυΐ 'ρ80 

148, 4 ἰηϊίίο (δΔοϑίαίο 487 ἃ. Οἢγ.) Αἵ, 1402, 



148] Π. ΑΔΑΡ Αἰοχϑαηάγίὶ Μαρηὶ τοῦθ δα Οογὶηἰατῃ ἀο]οίδιῃ. 290 

δεῖν μὴ ἐνίοίτ] [(αὐσϑαιὅ τῶι τῆς πόλεως συμφέροντι, ἀλλὰ συ- 
ναίτιος γενέσίϑ|α]ι τεῖ σωτηρίαιτ᾽ συνεπολιόρχει δὲ χαὶ τὸ Μου- 

1ὅ σἰεῖζον ὁ μετὰ [το}} δήμου, καὶ συν[τεϊλεσϑέϊντιων τεῖ πόλει τῶν 
πρίαγμάτωϊν χ]]αὶ τὰς λοιπὰς χρείας ἀπροφασίστως παρασχόμε- 
νοίς διατ]ετέλεχεν, καὶ διαμεμένηχεν ἐν τεῖ τοῦ δήμου εὐϊνοίαι, 
χα] δ τοῦ πολέμου γενομένου (ἀγν(ὴρ) 1 ἀγα(ϑὸϊς [ἦν περὶ τὸν δῆῇ- 
μον χα] ἀγωνιζόμενος ὑπίὲρ αὐτοῦ ἐποίησεν8. Ὅσα παραγγέλλοι 

ὃ στρατηγὶὸὸς καίὶ-- -- -τατ-τ---- ] 

ὅ ΕΝΙΣ. [ΙΣΓΡΊΑΙ ὅ 6 Μυβθο 80 Αἰμοηϊθηβίθυβ ἄποο ΟἸγιηρίοάοτο 
οΟχρυβηαίο οἵ. Ῥαῦδβ. 1, 96, 1. 9. 39, 48. 71 ΟΝΈΤΠ 8 δαρρίονϊ!. ἀγωνι- 

ζόμενος ὑπίηρέτηχεν ἅπαντα ΚΟΘΒΙΟΡ, ἰῃ αυΐϊθυδ ἀἰδβρ!ίοοί ἀγωνιζόμενος 8080- 
Ιυΐθ βογίρίθπι. 

140 ΤάΡυ]ὰ πηϑγιλοσγῖβ Ηγτηθί! ἱηγθηίᾶ Αὐμθπὶβ ἴῃ σαάουῖ- 
θυ5 Θοοϊοϑίὰθ Παναγίας Πυργιωτίσσης. ΕΑ. Κυπηδπυά 5 ̓Επιγρ. 
“Ἑλληνικαὶ ἀνέχδοτοι. Αϑην. 1860. ἀρ. 9. (ΚοΘΙοῦ ἃ. 1. Αἰ. 
Π 348). 

[----τ-τ- τ ττν-- οἰόμενος δεῖν μὴ ἐνίστασϑαι τῶι τῆς πόλεως 
συμφέϊρονίτι, ἀλλὰ συναίτιος γενέσϑαι τεῖ σωτηρίαι, συ νεπολιόρ-- 
χει δὲ χίαὶ [ τὸ Μουσεῖον μετὰ τοῦ δήμου" χ]αὶ συντελεσθέντων 

ὅ [τεῖ πόλει τῶν πραγμάτων χαὶ τὰς λοιπὰς χρείας παϊρασχό-- 
μενος διατετέλεχεν,] καὶ διαμεμένηχεν ἐν τί[εἴ τοῦ δήμου εὐνοίαι᾽ 
χαὶ τοῦ] πίολέμου 1 γενομένου [ [ἀνὴρ ἀγαϑὸς ἦν περὶ τὸν δῆ- 
μον] καὶ ἀγωνιζόμενος ὑπί[ὲρ αὐτοῦ ἐποίησεν ὅσα παραγγέλλ(ο)ι3 
ὃ στρατηγός᾽ κίαϊὶ εἰς τὸ λοιπὸν ἐπαγγέλλεται χρείας παρέ- 

10 ξεσίϑ|αι τῶι δήμωι ------ . ὕπως ἂν οἱὺν ἐφάμιλλον εἰ ---- -- - 
--τπ εὐρέσϑαι παρὰ το[ῦ [ δήμου -----τ--τ- τ τος- καὶ τιμᾶσϑα]" 
ὑπὸ τοῦ δήμο[[υ, ἀγαϑῆι τύχηι, δεδόχϑαι τῆι βουλῦι), τοὺς 

[1 γαΐαγα δ πὶ Πα (10 144, 804 Θ οἱ Θ ρογσυααθ τγοίϊαηᾶδο, ραυ]ο. 

Γαυὰ8 αυδϑαγδίδο ϑυηΐ, Ε ΓΑΡῸ τηθαϊΐᾶ ᾿ἰΐηθα σᾶγοί (Ε); φῖ ἰο φυοαὰθ 5ΘΠΊΡΘΓ 

ᾧΦ οδύ Ῥγδϑίοθῃ Υ. 10 υδί ἰῃ νοῦ ἐφάμιλλον ΞΕ ἰορίαγ. Νὧ πἷσ χαϊάθιηῃ {ἰ{ὰ- 
ἴὰ8 στοιχηδὸν Θχαγαία8. “ΡοΡηθηΐ δαθὸ Βαυᾶ ἀπδὶθ δὰ δ]ίθγιμα ΘΧΘΙΉ ΙΔ 
Θἰὰθ ἀοογοίὶ χφυοὰ δηϊθοθάϊξ. Ῥοβϑὶΐί ἰογίδ886 δἰ χυΐβ σορίίδτο ἀθ οοχηχα 00} 

Βίγοιη οὶ, β0θὰ φαυτ ὨΟΙΘἢ ΘΒ ΥὙ8. 18 ἸΔΟΌΠΘΙΩ δοουγθίθ οχρὶθαί, ἱἐἰΠυὰ 

ῬΓΟΘΟΙ 8 6886 νἰ ἀοίυν᾽ ΚΟΘὮΪΘΓ. 4ῚἽ ΠΡΛΕΜΟΥ 4 ἘΛΛΗ͂Ι (οι οΧΣ εἰ 

σογγθοίαγα οἤθοοίαμη). (Οοίογυχω οἵ. 4.448, 



9230 ΡΒΓΒ ὈΥΪΟΥ. ; [145-- 

προέδρ[ουὐς, οὗ ἂν λάχωσιν προεδρεύειν ἐν τῶμ δήμωι εἰς τὴν 
15 {{πιοῦσαν ἐχκλησίαν, ὅταν ἐξήχζωσιν αἱ ἐκ τοῦ νἰόμου ἡμέραι, 

χρηματίσαι περὶ τούτων, γνώμην δὲ ξυμ [βάλλεσϑαι τῆς βουλῆς 
εἰς τὸν δῆμον, ὅτι δοχεῖ τεῖ β[[ουλεῖ, ἐπαινέσαι Στρόμβιχον καὶ 

᾿ στ᾿εφανῶσαι χρυσῶι στεφάνωι χατὰ τὸν νόμον ἀρετῆς ἕνεχα 
20 αὶ φί[ιλοτιμίας τῆς εἰς τὸν δῆμον. εἶναι δὶΣ αὐτὸν ᾿Αϑηνίαίίον 

χαὶ τοὺς ἐχγόνους αὐτοῦ, καὶ γράϊψασϑαι φυλῆς καὶ δήμου καὶ 
φρατρίας ἧς ἂν βούλητα]ι. χατὰ τὸν ν[μον, τοὺς δὲ πρυτάνεις 

᾿ δοῦναι περὶ αὐϊτοῦ τὴν ψῆφ![ον εἰς τὴν πρώτην ἐχχλησίαν, τοὺς 
25 δὲ ϑεσ)μοϑέτία ς εἰςαγαγεῖν αὐτῶι τὴν δοχιμασίαν τῆς δωρεᾶς, 

{ταν πρῶτον -----τ- τ ττς-- ] 

146 Ἐταρσιηθηΐα ἀὰο τηλυπηοτ 8 Ηγτηθί! ἰηνθηΐία Αἰ θηΐ8. ἴῃ 
806. Εαα. Ρι{(8Κ|8 ΕΡῃ. 8647. 4006, ΚορΙΙΟΡ ΟΕ. 1. Αἴ. 
Π 820. 

-τ-ππιλι- -τ- τ  τ-τςπ---τ-ς-  τ-ττ-λο-τς  πππνων (δ)[ττ]α{ι ' -- - 
ὅ ---[ - .-ος-- ] καὶ το.ς--τ--τ-ττ- Ι ....6..««Ἔλε. πίυ]ῶν (ἢ.. 

οὐ μενννν υ-τ- τς} «ννεσσ. 1 εἰς τἄλλα χατὰ χώραίν.. ....... 
ἐν νον Ἰὰς καϑῆστίησιν, τῶν δὲ ἄλλων. ....... «τον ον νόνζ.ως 

10 καὶ ἐ[σ]εὶν περὶ πάντας ᾿Αϑηνίαίους ἀνὴρ ἀγαϑός τε] [| καὶ εὔνίου]ς 
τῶι δήμων᾽ τύχηι ἀγαϑῆι δεδόχϑ]α. τεῖ βίουλ!ε[1], τοὺς προέ-- 
ὄρους οἵἴτιίνες ἂν λάχωσιν] [ προεδρ[εύε!ν ἐν τῶι δήμωι εἰς τὴν 
[πρώτην ἐχχλησί]αν χρημαι[τ]ίσαι περὶ τούτων, γνώμην δὲ συμ- 
βάλλεσϑ]]αι [τ]ἧς βο[υ]λῆς εἰς τὸν δῆμον, ὅτι δοχεῖ τῆι βουλῆι, 

15 ἐϊ παινέσαϊς Β͵]ϑυν Κλέωνος Λυσίιμαχέα 2 ἀρετῆς ἕνεχα) ] καὶ 
εὐνοίας τῆς εἰς τὸν δῆμοίν τὸν ᾿Αϑηναίων, καὶ] [ στεφανῶσίαι] 
χρυσῶι στεφάνίωι ἀπὸ .. δραχμῶν. εἶνα]]κ. δὲ αὐτὸν [Αϑη 
ναῖϊον κ]αὶ αὐτὸν καὶ ἐχγόνους, χαὶ γ]ράψασσθοίι φρλῇϊς καὶ] 

20 δήμου [χαὶ φρατρίας ἧς ἂν βού]ϊληται κατὰ τὸν [ν)όμον, τοὺς δ[ὲ 
πρυτάνεις τοὺς πρυτ] ανεύϊοντας δοῦναι περὶ αὐτοῦ τὴν ψῆφον, 
ὅπως ἂν ἐφ] άμιλλον εἶ πᾶσιν [φ]ιλοτιμ[εῖσϑαι περὶ τὸν δῆμον] [ τὸν 

[μἶθγᾶθ Ε (ε) ΓΠ] (ο, 8604 δ] χαοίίθη8 Θ᾽ ἱηνθηί τὴ  (ρ) υἱ ἢ. 4144. 146. 
δορὰ ὦ οἱ ᾧΦ Βίο νοϊββγϑιω ἔογιωδι βαρθηΐ. Χὶ Ξ, οἴὔῆθβα ὦ οδϑί. Ὧδ δϑίδίθ 

οἵ. δᾶπ. δὰ ἢ. 444 ἰηΐ{, Τα] 8 ἱποίβιβ στοιχηδὸν ῬΓΔΟΙΘΓ νὙΘγβαμτη Ὁ] ἰταπι. 
1ΛΔΛΕ..ΔΛ 4 ΒΙΙΠΥΒ Πγϑιμδοβὶ γϑρὶβ ἔδυ "8 ΥΪ8. ΟΟΙΩΙΩΘΙΩΟΓΔΙΌΓΡ 80. Αἰδ6- 

ΠδΘΌΙΩ ΥἹ τ. 34θἀ. ΧΙΥ͂ Ρ. θ44{, ΚοΘΙΙΟΓ, 



149] ΠΠ|. ΑΡ ΑἸοχϑηαγὶ Μδρπηὶ τοῦθ δὰ Οουγιηΐατη ἀδ]οἴδηη. 931 

᾿Αϑηναίων εἰδότί(α)ς ὃ ὅτι χάριτας ἀπολήψονται χα] ταξίας τῶν 
26 εὐεργετημάτίων. ἀναγράψαι δὲ τόδε τὸ φ]ήφισμα τὸν γραμ[μ]α- 

τίέα τὸν χατὰ πρυτανείαν ἐν στή]ἰληι λιϑίνει, καὶ [στῆσαι ἐν 
ἀχρὸπόλει, εἰς δὲ τὴν ἀν]αγραφὴν τῆς στήλης μερίσαι τοὺς ἐπὶ 
τῆι διοικήσει Δ δραχμάς. 

8 (ΙΔΩΤΙΣ 

-------.--.-....-. 

147 Ταρυ]ὰ Δμθῆθα υἱγίπηααθ πηυ ]ὰ, ΠὨοάοπδθ ἱπνθηία δίααθ 
ἴπᾶάθ Βογοϊηαμη ἰγδηβαίὰ. Εὰ. Καγᾶρᾶποβ Αγοβδο]ορίβοῃθ Ζοιϊαηρ 
ΧΧΧΥΙ (1878) ν». 41ὅ. 

[Βασιλεὺϊς Πύρροϊς καὶ] 
[Ἀπειρῶϊται καὶ Ἰ]αραντῖνοι] 
ἀπὸ Ρωμαίων χαὶ [τῶν] 
συμμάχων Διὶ Να[ΐω!!. 

[1{{ἰγᾶθ νοὶθΆΓ68. 4 ταῦτα] ΚΑΓΑΡΔΏΟΒ, αυΐα Ταγθης οῦῦπι Ὠοιηϊηὶ 

Βρδίϊυμη ἤθη ϑβυίποογοί; δ ὩΟῺ οϑύ ΟἿ ὙΘΥΒᾺΒ ῥδγὶ ἰοηρίαἀΐηθ [α586 5.8-- 

[υδΙηῦϑ. 4 [ἀπὸ] Κι. ἰῃδο] 6 ργδϑροδίςἰοηΐβ τορϑιϊ οηο. Ὠοαϊοδίιπη νἱἀ οί Γ 

ΒΟΟ ἀοῃπδιΐυμῃ ροϑί ρυβῆδιῃ Ηθγδοϊθθηβοῃ (980 ἃ. ΟΠΓ.). 

148 Βαϑὶ5 ἰδρ 115 ᾿Ἰϑυοορμδοὶ, ᾿πδϑαϊῆοδία ΟἸγιηρίδθ ἴῃ τυ ΓῸ 
ΓΘΟΘΏ ΙΟΓΙΒ δοίαίϊδ8. Εὰ., Καὶ Ρυγροϊὶά Ατσοῖ. Ζοίΐπησ ΧΧΧΥΙΠ 
(1880) ». 68 ἡ. 8δὅ. 

Βασίλισσαν Ὀλυμίπιάδα] [ βασιλέως Πύρίρου]. 

{ιἴοτὰθ γ ΟΙθδΓο 5 Ὀγδϑίου Σ:; Ὁ γο]ϊαυ δ Εἰ {0 Ὑ]8 Ῥ8Ὲ}}0 τΐποῦ. ΟἸ τρί 8 

Ρυγτδὶ 811ὰ ηυρδὶΐ ἔγδαίγὶ σϑειηδηο Αἰθχδηάγο, οἱ ροϑί οἷ πηογίθῃ, ΡΥΎΓΤΒΟ 

οἱ Ρίοϊθίηδθο ἢ] ϊϊ8 ηοηάππι δά} 8, γορηᾶνὶ (υδι]η. ΧΧΥΤΠ, 4, 1). Ουυμὰ 

Δπῃἰβοηυ8 ἀαομδίαδϑ τογθγοίαν (489 ἃ. (ἘΓ.) [118 οὐἰϊδιηΐυτη ϑυρογβϑίθϑ οὔγϑί. 

6 οἱ ΓΘ ὨΔΡΓαίίοηθΒ ὙΘΒΘΙ ΘΙ ἰβϑίμηθ ἰηΐον 86 αἰβογθρϑηίθϑ οοεηροδαὶ, 

ὈΓΟΥΒΘῺ Οσ80}. 4608 ΗοΙ]οπίβιηυβ Π]Π, 4 . 3ὅ. 

149 ΤΑΡυ]ὰ τρϑυ τ 5 ΡΟηΐθ οἱ ἱηνθηίδα Αὐμθηΐβ ἴῃ ρδγίϑί!- 
ἢἷ8. Θοο]οβίδο Παναγίας Πυργιωτίσσης. Ἐαὰ. Κυτηδημπαά 5. ̓πιγρ. 



292 Ῥαγβ τίου, [449--- 

ἀνεχδ. ᾿ΑᾺ3ϑ. 1860. ἀρ. 7ὅ: ΡΙαΚῖ85 ἘΡΗ. 3778. ΚοΘΏΪΟ (. 1. 
Αἰ, Π 828. Οὐ. ᾳυδο ἀθ (ἀυ19 Θοχροδυογαμίὶ ὦ.  Δομιβιη ἢ 

ΗΙβίοῦ. Ζο βοῦν. Χ ῥ. 4 844. οἱ Β. Ηδυββοῦ} ὁ ΒΟ] ] οἷ ἀθ6 οοΥ- 
ΓΟΒΡομάδηοθ Ἠο]όηΐχαθ Υ (884) ν». 807 5βαᾳ. 

᾿ΕἸκὶ Πολυεύχτου : ἄρχοντος ἐπὶ τῆς Αἰγεΐδος ἐνάτης πρ [υ]τα-- 
νείας, ἧι Χαιρεφῶν Ἀρχεστράτου Κεφαλῆϑεν ἐγρα{[μἱμάτευεν, 
᾿Ελαφηβολιῶνος ἐνάτει μετ᾽ εἰχάδας, τριαχο[στὶεῖ τῆς πρυτα- 

ὅ γείας᾽ ἔδοξεν τῶι δήμωι᾽ Κύβερνις Κἰ[υδ]ου 2 ̓Αλιμούσιος εἶπεν" 
ἐπειδὴ τὸ χοινὸν τὸ τῶν Αἰτ[ωλ]ῶν ἀποδεικνύμενον τὴν πρὸς 
τοὺς ϑεοὺς εὐσέβειαν | [ἐφψήφισται τὸν ἀγῶνα τὸν τῶν Σωτηρίων 
τιϑέναι τῶι Δι[[ἰ τῶν Σωτῆρι χαὶ τῶι Ἀπόλλωνι τῶι ΠΙυίϑίωι 
ὑπόμνημα τῆ [ς μάχης τῆς γενομένης πρὸς τοὺς βαρβάρους τοὺς 

10 ἐπισ [τ]ρατεύσαντας ἐπί τε τοὺς “ἕλληνας χαὶ τὸ τοῦ ᾿Απόλλωνος 
ἱειρὸν τὸ χοινὸν τῶν “Ελλήνων, ἐφ᾽ οὖς χαὶ ὃ δῆμος ἐξέπεμπεν) 
τούς τε ἐπιλέχτους καὶ τοὺς ἱππεῖς συναγωνιουμέν[[ους] ὑπὲρ τῆς 
χοινῆς σωτηρίας, χαὶ περὶ τούτων τὸ χοι[[νὸν τ]ῶν Αἰτωλῶν καὶ 

16 ὃ στρατηγὸς Χαρίξενος ἀπεστάλχ[ασι πρὸς τὸν δίἥμονν πρεσβείαν 

{1{{ϑῦᾶθ ν ΟΪβηΓῸ8 ργδϑίου Ξ, στοιχηδὸν ΘχαΙαίδ0 ὈΓϑϑίονῦ ν. 40. ϑ6ᾶ υ. 4 

δηΐθ ἦι, ν. ὅ δηίθ ἐπειδὴ Βἰηρυαγαμω, ν. 4 δηΐθ ἔδοξεν ἀπδγατῃ᾿ 1 ΠΟΥ πὶ 
δρϑίϊδ νϑοὺδ γοϑὶοίϑ δυηί. 41 φυυμὰ 68}108 ὈΓΟρΘ Ὠοῖρῃοβ νἱοίοβ ΟἹ. 414ὅ, 

4 (2198 ἃ. Οἢγ.) οοῃδβίοθί, Ῥοϊγϑυοίαπι ΟἹ. 4185, 4 (371]6 ἃ. (ἘΓ.) ᾿δτομοηία 

[υ͵580 βϑἰδίᾳ!. Νδὴῶ δηῃΟΥΌ δη(θοραθηί 1 ΔΓΟΒοηΐ68 Ὠοΐοβ 6886 (0]. 185, 

4 Απδχίοιδίοβ ἰαἱΐ, 425, 8 ὨΟΙΠ]00]68), οἵ 8 ἰδίῃ δὶς τηΐϊγια οϑϑοί, ἰδηΐυ πὶ 

(ΘΠ ΡΟΥΪ8 δρδύϊυπλ ροβί ἰρϑϑηὶ νἱοίουί τη ἰγϑηϑ 5890 ρυϊυϑαύυϑιη Αϑίοὶ! ϑοίογίἃ 

ἰηδιἱὰαογθηΐ, Ὠ0]] 81) ΟΟΡίΘ 6880 οδυϑϑιῃ ΟἿ οἰΐδτη δὰ ροϑίδγϊογθη 8)ΠῸΠῚ 

ἀοβοθηάθγθυβϑ.Ό. αββθηϑὶ ϑοί ΚΟΘΏΪΟΡ οἱ ὙΜΠδ ΟΝ Ζ ΑὨἰβοηο05 ρΡ. 344ὅ, 

οοηίγα ἀαϊχὶς ὕβθηοςῦ Μυ8. Ἀθθη. ΧΧΧΙΥ ρ. 8408. Νδιωῃ ἱῃίθγοδ γοῃ ἰαΐ586 

Ροϊγουοῦί δηηυ, ΟἹ. 435, ἀ νΘΓΙῸ ΘΟΙΏΤΩΠΘΙΏ 6886 ΟΧ ΟΥΟΙΪὶ Μοίοηθί τγαίϊο- 

πἷδ8 ἰηςο! θοαὶ. Αἱ υἱὰαΐ ΒΟΟ 806 Ὠδδοί, ἢσπσ ΠΟΥΟῸ διβυμηθηίο τηθϑ βΘηί6ῃ- 

[ἴδ ΠΓΙΏΔΓΟ ροβϑύτῃ : Εχ {ἰὉ]0 150 αἱάϊοίτηυβ, «υϊηαυθῃ 8168 ἴα 586 δοίθ- 

γἰογαιη ᾿ἰὰἀο08 (οἴ. ἱδὶ ηοίϑτη 40). Αἰχαΐ οὑπὶ {{{0|1ὰ8 ἀρὰ ὙΘΒΘοΒοΓ- ουοϑεί, 

Ιηβογίριοη8 γϑουθὶ 98 ἃ Ὀοῖρηθ8 ἢ. 4 ΕΒιμτηθηΐὰα Ὀορβογυτ δροδοηία (ΟἹ. 

146, 4. 1976 ἃ. (ἢγ.) ϑοίογία [υ͵880 ἀοοοδΐί, ἰᾶτὴ 68 συδγίο ουΐϊυβααα Οἰγτη- 
Οἶδα ΐβ Δηὴ0 ἢογὶ 80] ἃ 0880 οοηβίδί. Οὔδγθ ηἰϑὶ αυἷ8 ῥγίπλα ϑοίουϊα Ο]. 436, 

Ἢ (478[8 ἃ. (ἢγ.) ἀθιηθίῃ, 80Χχ ϑηηΐ8 ροϑί νἱοίογίαπιη ὨοΙρίοδτη, οϑὶ θγαία 

ΒίδίΘ ΓΘ τ] }{, αυοὰ τ πΐ ρΡ]8πὸ ἰμογθαΐθι]9 υἱάθίυγ, οἱϑὶ 116 δῆ η}8 88η6 ΟΧχ 

ὕβοηθεὶ οδίου 8 ἰηίθγοδ]8 Γ]8 ἴαϊΐ, ἰῇ τῆθὰ βδθηίθη(ία δοαυΐϊθϑοθηάυμα ΟΥΪί. 

ἃ Βυρρίον!ί Κυαιμηδηυαΐβδ, συυ ἢυ1}ὰ8 ΟΥΘΓΗΪἀΪ8 φυὶΐ ρ]οὈἰβοϊίϊ τ γορανὶς 

δΙΐυμὰ αΥϊα ΠΟΙΏΘη ροΥΘη θη 6886 Οοηΐϊοογοί Ογάΐδιη αυἱὶ δρῃθὰ ΤὨΟΙΙΟ- 

ΡΥ]ὰ8 οομίγα 68}105 ρᾳβηδϑη8 οοσυθυΐδβοί (Ραυ8. Χ, 34, ὅ). 

-. ὨβΠ᾿᾽ ὃ ὃ 
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τὴν διαλεξομένην ὅπως | [ἂν ἀ[ποδέχηεταιδ ὁ δῆμος τὸν ἀϊηῶμια, 
τὸμ μιὲν μουσιχὸν ἰσο[[πύϑιον, τὸν δὲ γυμνικὸν καὶ ἱππιχὸν ἰσο- 
νέμηεον ταῖς [τε ἡλικίαις καὶ ταῖς τιμαῖς----- -- - - ]]} 

8 Οὐδ Βοχυσηίγ βυρρ]ονὶῖ Ηδυββου ον οχ {10 480. 

150 Ταρυ]ὰ τηδυτηοσὶβ ΡΑΡΪΐ ἔγαοία ἰῃ ἀυδϑ5 ραγΐθβ, ἱηνθηίδ 

ὨΘΙΡἢ 8. ΡῬΓῸΡΘ ρογίΐσυμῃ Αἰμοηϊθηδίαμ (η. 4). Εα. Β. Ηδυ βου} 16 

Βυ]]ού ἢ ἀθ Θογγοϑρομάδποθ Ἠο]]ηίᾳυθ Υ (8841) Ὁ. 800 54. 

----- -- - μάρχος᾽ ἕπιμ. .ος, Μελήσιππος Φιλο----- τ-τττ-τττγιςς 
Ἀγγελίσχου εἶπαν. ἐπειδὴ Αἰτωλοί, οἰχείϊοί τε χαὶ φίλοι ἀπὸ 
προ[γόνων ὑπάρχοντ]ες τῶ[- δήμωι, ἀποδειχνύμενοι τὴν πρὸς 
τοὺς ϑείοὺς εὐσέβειαν. .[... ϑεω]ροὺς ἀποστείλαντες Κλέωνα καὶ 

ὅ Ἡραχῶνα χαὶ [...... ἐπαγγέλίλουσιν τὸν ἀγῶνα τῶν Σωτη- 
ρίων, ὃν συντελοῦσιν ὑπόμνημα [τῆς αὑτῶν εὐσεβείας κ]αὶ τῆς 
νίχης τῆς γενομένης πρὸς τοὺς βαρβάρους τοὺς [ἐπιστρατεύσαν"- 
τας ἐϊπὶ τὸ ἱερὸν τοῦ ᾿Απόλλωνος τὸ χοινὸν τῶν ᾿Ελλήνων χαὶ 
ἐπὶ τοὺς “Ἕλληνας, [ ἀπέϊσταλχε δὲ περὶ τούτων τῶι δήμωι χαὶ 
τὸ χοινὸν τῶν Αἰτωλῶϊν καὶ ὃ στρατηγὸς Χαρίίξενος, ὅπως ἂν 
ἀποδεξώϊεϑα τὸν ἀγῶνα τὸμ μὲν μουσικὸν ἰσίζοπύϑιον, τὸν δὲ 

10 υ] μνικὸν καὶ ἱππιχὸν ἰσονέμεον ταῖς τε ἡλικίαις : χαὶ ταῖς τι- 
μαῖς, [καϑάπερ καὶ αὐτοὶ] [ ἐψηφισμένοι εἰσίν: ὅπως οὖν ὁ δῆ- 
μος φαίνηται τὰς τῶν ϑεῶν τιμί[ὰς συναύξων 2, μεμνημένος ὃ 
τῆς τε οἰχειότητος καὶ φιλίας τῆς ὑπαρχούσης αὐτῶι πρὸς 
[Αἰτωλούς 4, ἀγαϑῆι τύ] ]χηι, δεδόχϑαι τῶι δήμωι, δέχεσίϑ]αι τύν͵ 
τε ἐπαγγελίαν χαὶ τὸν ἀγίῶνα τῶν Σωτηρίων, ὃν] | τιϑέασιν 

᾿ς Αἰτωλοὶ ὑπέρ τε τοῦ ἱεροῦ τοῦ ᾿Απόλλωνος τοῦ ἐν Δελφοῖς [χαὶ 
16 τῆς κοινῆς τῶν ᾿ Ελλήνων) [[ σωτηρίας στεφανίτην, καϑάπερ ἐφψή- 

[{{{ϑγὰ0 ὙΟΪΖΆΓΘΒ ργϑϑίου Ξ Π. Τιία]8 δἰηο ἀυδίο ϑοάθιῃ ἰθιώροσγο δίαυθ 

ἢ. 4146 (Ο]. 4396, 4. 4776 84. ΟΒγ.) ἱποίϑῃβ. ὟἋδίογυμα ρ]θοἰϑοίτὰ οϑί. 

1 (ογίδϑ υὐϊουΐᾳαθ ὁχ ᾿υδἀοτασλ ῬΑΠΒΘΙ]ΘΗΪΘΟΓΌΆΠΣ ὨΌΤΏΘΙῸ δοίδίπτη ἀσῆηϊ- 

[ἰ0068 [αἶ886 ργαθίθυ ἤθη. οἱ αἰΐσμα {ἰα] τα ὨοὶρΒίοατα οἰΐϑα ροδίογίοσυ 

ἰΘΙΡΟΓΌΙΩ ἰμ βου ρ 0η68 ἀθοαϊδαίογίδο ρσοόθδηΐί, υὐδὶ ἰῃ νἱοίογίαγυ ἢ ΦὙΙΩΠΪΟΔ-- 

ΤΌΤ. γϑοθῆϑα παῖδας ᾿Ισϑμιχούς, παῖδας Πυϑιχοὺς ἀβοτίρίαχα ο8Γ (ν. ἱπάϊσθιη). 
Οὐ. τοΐϊηυ8 ἀυδίίαπάυτα 68ί, φαΐ γϑοίθ δρυὰ Ῥμοίίατη οἱ ϑυϊάδιη 5. ν. Πα- 
ναϑήναια βογὶρίππι 5ἰ{ χαὶ ἀγωνίζεται παῖς Ἰσϑμικχοῦ πρεσβύτερος καὶ ἀγένειος 
χαὶ ἀνήρ. ἃ ϑυρρὶ!ογί. 8 ϑβυρρι!ὶογ!. 4 ΒρρΡιονὶ. πρὸς [τὸ κοινόν Η. 
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φίσται τὸ χοινὸν τῶν Αἰτωλῶν, τὸϊμ μὲν μουσιχὸν ἰσο[π]ύϑιον, 
τὸν δὲ γυμνικὸν χαὶ ἱππικὸν ἰσονέμεον ταῖς τε ἡλιχίαις χίαὶ 
ταῖς τιμαῖς" εἶναιδ [ δὶὲ χαὶ τοῖς ἀγωνισαμένοις τῶμ πολιτῶν 
χαὶ νικήσασι τὸν ἀγῶνα τῶν Σίωτηρίων πάντα ὅσα χαὶ | τ)οῖς 
Πύϑια καὶ Νέμεα νικήσασι ἐν τῶι νόμωι γέγραπται. ἐπαινέσαι 
δὲ χαὶ τὸ κοινὸν τῶν Αἰτωλῶν, καὶ στεφανῶσαι χρυσῶι στε- 

20 φάνωι ἀρετῆς ἕνεχεγ καὶ εὐσεβείίας τῆς εἰς τοὺς ϑεοὺς χ]!α[ὶ 
ἀνδραγαϑίας τῆς εἰς τοὺς βαρβάρους ἵνα δὲ καὶ εἰδῶσι πάν- 
τες [τὰς δεδομένας τιμάς, ἀνειπεῖν τὸν ἱεροκήρυκα Διονυσίοις 
ἐν τῶι ϑεάτρωι, ὅταν οἱ τῶν παῆδων χοροὶ μέλλωσιν ἀγωνῆ 
ζεσϑαιθ, τόδε (τὸ) χήρυγμα “’ Ὁ δῆμοίς Ὁ] Χίων στεφανοῖ τὸ χου- 
νὸν τῶν Αἰτωλῶν χρυσῶι στεφάνωι | ἀ]ρετῇς ἕνεχ[εγ] καὶ εὐσε- 
βείας τῆς εἰς τοὺς ϑεούς, ἐψήφισται δὲ χα[ὶ ἀποδέχεσθαι τὸν 
ἀγῶνα] ] ὃν συντείλοῦσι, τὸμ μὲν μουσιχὸν ἰσοπύϑιον, τὸν δὲ 

20 γυμνικὸν καὶ ἱππικὸν ἰσο]ϊνέμεον ταῖς τε ἡλικίαις χαὶ ταῖς τι- 
μαϊς᾽. τοῦ δὲ χηρύγματος ἐπιμίελεῖσθαι τὸν ἀγωνοϑέ] την. ἀνα-- 
γράψαι δὲ καὶ τὸ ψήφισμα τόδε εἰς στήλην λιϑίνην καὶ στῆσαι 
ἐν Δελφοῖς [ ἐν τῶι ἱερῶι τοὺς διαπλ)είυἰσουμένους 8 ϑεωρούς. 

ἑλέσϑίαι δὲ ϑεω]ροὺς τρεῖς ἐκ [πάντων]ϑ, ὅταν τίόδε τὸ] φή- 
φισμα χειροτονηϑῆι΄ γίνεσίϑαι δὲ εἰς τὸ λοιπὸν] ] τὴν ἀπόδειξιν 
τῶν ϑεωρῶν καϑ᾽ ἑχάστην πενταετηρίδα 190, ὅταν χίαὶ οἱ εἰς 

80 Ὀλυμπίαν καϑιστ) ῶνται 11- δίδοσθαι δὲ τοῖς ἀποδειχνυμένοις εἰς 

μὲν τὴν ϑυσίαν [- --- - -, εἰς δὲ ἐφ)όδι(α ὅ)τι 12 ἂν [τῶι] δή- 

ὅ δῖο Βύρρ!ογο τλϑὶ αὶ υϑηὶ διδόναι οὐτὴ Η. 6 ϑυρρίονί. ὅταν οἱ τῶν 

παίδων χοροὶ εἰςάγωνται, .. Ἰζεσϑαι τόδε χήρυγμα Η. Αἱ οὰπῃ ἰᾶπὶ ἀνειπεῖν 8π- 
ιἰοοοαδί, κήρυγμα ποῃ 80 ἰηθηίΐείνο {ΠῸ0 ἰπ -ζεσϑαι ὀχϑαηίθ ροπάθγο ϑρραγοί. 
Νοαῦθ ἴδοὶθ οἰυβιλοαΐ νοσϑθαϊὰπὶ αὑυὸ ἰῃ 68 βθη(θηϊίἃ ΟΡῸᾺΒ 81{ ἱῃνθηίδβ. 

1 ϑαυρρ!ονὶ. 8 ϑυρρ]ονί. 9 Βυρρ!]ονὶ. 410 Ῥρηίοίοτγίουμῃ ἰρίίαν ἔα 

δοίθγι σα οογίδιαθη, αὺὰ 40 ΓΘ δηίθ μυηο {ἰξα] τὴ ἱηνθηΐ γα ΤΘΏΟΡΘΓΙΘ ἀυ- 

διἰαίαπηλ οϑί (αἵ. Η. Βύγροὶ, ἀΐθ ῥυ]δθ80}--ἀϑ] ρίβοιθ ΑἸωρπἰκίγοηϊθ. Μο- 
ὩδΔΟΒὶ 4877. Ὁ. 471 544ᾳ.). 41 Βυρρίου!. 86 ΟἸγιρὶϊδ μοί δἰ πλῦτη αἰοία τα 

[α!886 88ὴ0 ΠΟῊ Οοηϑίαί. 504 οὑτὰ δοίογίδ 50} ἤηθτῃ χαδΡι ουΐυθαᾷθ ΟἸγτη- 

Ρίδαἀ 8 δῃηηὶ οΘ]ΘΓαίδ ἔυΐ586 νἱ ἀθδηΐα (οἷ. Ὡ. 149), ΟἸγΙΑρΙα ὈΓΟΥΪ ροϑί, 'ρ80 

ἰπ{{0 ὈΣΣ ἰΒθαυθη 8 ΟἸγτηρίδαΐβ δηηΐ, οϑ]θγαία οοηβίοίς, δα ᾿ργοθᾶ- 

ΠῸ6 οϑί, θοάθιῃ ἰθιηροῦο ἃ Οὐ 8 ἱβΘΟΓῸ8 αυἱ δὰ ΟἸγιηρία οὐ αὰυἱ ὨΘΙΡΠΟΒ δὰ 

βοίογία τα ΘΓ Ώ Γ Βυ Γαρ ἷ8 ΘΙ ΘοίοΒ 6386. Ουοά ἰΘΙΩΡῸΒ 88.018 Τη8 60 ἰῃ[07- 

8110 δηΐθ 0808 ἰθϑίοϑ ἀἰθ8 1886 οοῃηϑϑηίδηθυμμ 6ϑ[. Οὐυᾶδγο 184δ, 4 ρυίανο- 

γί ἰβΘΟΓΟ8 δὰ ΟἸγτηρίϑα 5 196 βδοόῦὰ τη θηο8 ἰδ Θ]ΘΟίΟ8 ἰαΐ856, Θϑαὰθ 

ἀθ οαυϑὰ ἷο οοῃϑίϊαϊ!, υὐ ἰῃ ρῥγαθβϑηίία αὐυἱάθιῃ δοῦ ρἰθίβοίίο βῃ γδρ Β 

σΟΙΩΡΓΟΒδίο βἰδίϊμη ἴῃ θϑάθιῃ σοηῃίοηθ ἐμθοῦὶ 6] σϑη ΌΓ. 12... ΛΟΔΙΔΩ- 
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μοί δόξηι. τὸ δὲ ἀνάλωμα τὸ εἰΐς τὴν ἀναγραφὴν 18 καὶ | τ]ὴν 
στήλην δοῦναι τοὺς τὰς τάξεις ----οτ τ τ τ - [.-αὐ ε. ε. λ. ται. 

8ὅ δοῦναι δὲ καὶ εἴς -- -- - - - [--- -] τὸ δὲ---- -τ τς [--τ- τὸ - - τα 

--α-|--τ--τοὺς ταμίας χαϑότι-----ἰ ---τὰ εἰς τὴν ἀναγ ρ)α- 
φὴν εἶν(αῃ 14 εἰς φυλαχήν!5. ἐφόδια] ἐτάχϑη ἑχίάστωι 16 ὃραχ- 
μαὶ 11 - -Ἰα[χ]οντα]. ϑιεϊωροὶ εἰρέϑησαν Μίχχος “Ερμιδος, Οἰνεὺς 

40 Φησίνου, [] --- ᾿Αριστοφῶντος. 

ΤΙΑΝ. ϑυρριίϑυϊ οἱ ϑιηθηάδνὶ. εἰς μὲν τὴν ϑυσίαν....ο δίδωτι ἂν [τῶι] δή- 
μαι} δόξηι Η., φυδθ 8θη8ι ὁ8888 ϑυιηΐ, εἰς ἐφόδια οἰΐϑη 64, 11. 8δ, 44 16- 
αἰἴαν. 48 Βαρρ!ονὶ 6011]. 61, 8. 4. τὸν στέφανον Η. 14 ΕΑΦΗΝΕΙΝ. 
ΒΌΡρ)ονὶ οἱ ϑιηθηάδνί. 1ὅ Οἵ. 89, 8ὅ. 4413, 408 οὕτῃ ηοἱ. 41. Βοο ρτὶ- 
νἱἹορίαπη, «υδιθουμηαυθ ἰὰ ἰαἱΐ, ροϑίθγίογο δοίδίθ οἰϊδιη δὰ 685 γ05 ἰγδηβίουτγὶ 

ΒΟ] πλ 6586, 4080 ΓΘ νοῦ Ὠ0}10 ΤἸη040 δὰ οΟυϑίοαϊΐδιη υγ}8 οἱ δουὶ ρου η6- 

γϑηΐ, 58(|8 οοηδίαί. (αἰ. 4190, 418. 9ὅ. 46 βυρρ!ίονὶί. 41 Βαρρ!ονί. 

101 Βα5ὶ5 γοίαπαάδ ἱηνθηία 6] ἴῃ ρϑγίοὐϊηΐβ ῬΓΟΡΥΔΘΟΓΆΙΩ. 
Ἐα. Τι. ἨΗόομιο0116. Βυ]]οη (6 οουτοϑροηάδηοο Ἠρ]]όπίααο [Υ 
(1880) ρ. 910 πα. 1. 

[Βασίλισσα)ν Φίλαν | [βασιλέως] Σελεύχου | [ϑυγατέρα, | βασιλέως 
ὅ [δ]ὲ ᾿Αντιγόνου || [γυναῖκα [---- -οφάνης Δημ -- [ἀρετῆς] ἕνείχεν].} 
Παρϑενοχλῇῆς ᾿Αϑηναῖοίς ἐποίει]. 

{6 Γ89 Ὑ ὶσαγ 8 ργδοίθ Θ᾽ ρϑ0}]0 τλϊ που 5 πο}. ῬΏ1]ἃὰ ϑο]θαοὶ ἴ, Αἢ- 

{ἰροηὸ αοπαδῖδθ Παρ δἰύ Οἰγο ο ῦ δῆηο0 4277 ἃ. (ἢν. (Ὀίοσ. [δογί. Υ11], 8, 86. 

Ὀγογβθὴ Οθϑοδίομίθ 468 Ηδθ]]Θηϊϑιηυβ 1Π1, 1 ν. 197 ηοΐ. 9). Η. 

102 Ἐγαρτηθηίδ ΠΥ ΟΣ ἶβ ΡΑΥΪ,, 4086 ΡΥ ποθ δπΐ δα Ρ]1 {808 
ἀυᾶτυη ΘΟ Δ 5 γϊδίοσαση, ἱηνθηΐία ΟἸγρίδθ. ὦ οαϊαϊὶ 

Αγοῃ. Ζοίίϊαησ ΧΧΧΥ͂Ι (4878) ρ». 174 π. 4198 οχ δροφγᾶρθο ΘΠ. 
Τιία]} α ἐγασιηθηίΐδ ὁχ Ευγίνν ηρ] τὶ οἱ ΡΌΓΘΟΙ αἱ ΔροΟσΓΑΡἢ 5 οὗ οΌΓὴ 

Θοπη δαηοίαἰϊοηΐδυ8 οαϊΐα δυηί ἰθ]4. ΧΧΧΥ͂ΙΙ (4879) Ρ». {48 
οὐ 211. 

α 

Βασιλέα ΠΙτολεμαῖον 1 βασιλέως] 

{{ϑγᾶθ νοῦ. ἠἔΦ Εἰ. 4681, 
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Πτολεμαίου καὶ βασ]ιλῆσσης Βερενίχης] 
Καλλικράτης [Βοΐσχ)ου 2 Σαϊμιος] 

Διὶ [Ὀλυμπίίωι. 

ὃ 

Βασίϊλισσαν ᾿Αἰ[ρσινόην 8 βα]σιλέως 
Πτολεμαίου [καὶ βασιλίσσης Βερενίχης 
Καλλιχράτηϊς Βοΐσκου]2 Σάμιος 

Διὶ ὈΪλυμπίίωι. 

4 Ῥαίγὶβ8 Ὠοϊήθη βυρρίονὶ! ΤῊ. Ἠοπλο]]ὸ οχ (ἰὰ]Ὸ 468, υδὶ νὶὰθ δἀποία- 

{ἰΟΠΘ ΓΙ ΘΒΙΏ. ὃ [Ιηἰαγία δηΐ6 ἰηγθηίαπλ ἐΠ α]υ ἃ ρυΐίανογϑῃ, αυΐαὰ ΑΓ- 

Βίῃ06 ἰδ ΠΟ τυχὸν Ρίο]θιηθϑὶ γϑϑὶβ νοσδίιγ, δηίθ οἷ ἠυρίϊ858 {ἰ]} πιπὶ ἀ9-- 

ἀἰοαίαμα 65806θ. Ορίογυμῃη ἀθ ἷ8 Ὠυρ( 18 οἵ, Ὠγογϑθὴ Ο650Ὲ. 408 ΗΘ] ΘΠ: ΒΠ1}8 

ΠῚ, 4 νη. 96 β8αα. 

108 Νᾶγιηον Ὠοιίαμη, ϑιῃγγηδιῃ δὰ ϑογάγάμπμη ΒΓ ΔΗΠΟΓΌΙΩ 
ΘΟὨΒΆΪΘΙΩ ἰΓϑηβ᾽αίαμῃη. Εὰ. ΟΕ1580}} Απί. Α5. Ρ. 304, [πᾶ Βοϑοζὴ 
α. 1. α. 3273. 

Βασιλέα Πτολεμαῖον 1 [ Πτολεμαίου Σωτῆρος [ οἱ νησιῶται 2 ἀνέ- 
ϑηχαν. 

4 Ριοϊοιηδϑὺβ μι δάθ]ρυ8 (485---347. ἃ. (Ὠγ.) 4 6 οοθηὶ σοἢ- 

Οὗ ἰηϑαϊδηοσαμη τηϑγὶβ θρδοὶ, χυοὰ 800 τγορυ Αορυρίΐ ἰυΐο16 ογαΐ οἱ 

ῬΙΙΔαοΙρμὶ οἰαβααθ βυοοθβϑβογίβ Ευογαοθίδο Ῥο(βϑἰιηστη δϑίαίθ ἤογοδδί, οἵ. 

ΤῊ. Ποπλ0}|6 ΒΕΠ]οιπ ἀθ σογγοϑροπάδηοο Ηοὶ]δηΐᾳυθ ΙΥ̓ (4880) ἡ. 880 844. 

104 Ἐτγαριηθηΐαμ (ΔΡΌ]86 ΤΔΓΙΔΟΓ 8. ΔΙ ἱ ἱηνθηίυτῃ Ὠ6]1 τη6-- 
ΓΙ ἴθι ὙΘΓΒδ. ἃ ἰθΏ 0 ]0 ἀρο!]ηΐβΒ. Εὰ. ΤῊ. Βοτηο]16 Βυ]]ο ϊη ἀθ 

ΟΟΥΓΘΒρΡοημάδηοθ0 Ἠο]]ὀηΐφαο ΙΥ̓ ({880) ». 394 η. 1. 

[ἔδοξεν τοῖς συνέδροις τῶν | [νησ]ιωτῶν᾽ ἐπειδὴ Θέων Παίρ|με}- 
ὅ γίσχου Αἰγαεύς;, τεταγμέϊϊνοὶς ὑπὸ τὸν βασιλέα Πτολεμαῖον 2 

[μϑγ80 νόοϊβᾶῦοβ ῥγδοίο ΞΣ, οἱ ο το χυΐϊβ ρ8.}}0 πιΐϊποῦὶβ τηοάὰ]]. 

1 ἢδθο οἰβηϊοὶ ἰογιηδ οθίθτοχψαΐϊῃ ἰρῃοίδ δὰ χυδιηπηδῃ οἰν ἰδίοτῃ ρου ποδί 

ἴῃ ϑυτηπηϑ ὨοΙλΐηΐ8 Αἰγαί Γγοαυθηίία (Υ. ϑίθρῃ. ΒΥΖ. 8. ν.)ὺ ἀϑβηϊγὶ ποη 116ϑέ. 
4 Αὐἱλἱ ΡΒΙδαοὶρμυμῃ (28ὅ---447 8. ΟὨγ.} δαὺὶ Επογροίδιῃ (3447---494 ἃ. ΟὨΓ.) 
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ἐν ᾿Αλεξανδρείαι, τῶζι] [ τε βασιλεῖ τὰ συμφέροντα] [ πράττει χαὶ 
τοῖς νησιώταις] [ εὔνους ὧν χαὶ φιλάνθρωπος ὃ διατελ)εῖ, τοῖς 

10 δὲ [ἀφιχνουμένοις 4 τῶν] νησιωτῶν ν -------- -α- 

ἀοβίρηδγί ργορδὈἱ16 οϑί, αυΐδ δἰ8 ρο( βϑἰ τα γορηδη θυ Θομηυπο ᾿]υἀ ἰη- 

Β]Δποταπι ΠοΓγυΪϊ. 8 ϑυρρὶονί. 4 ϑυρρ]ονί. ᾿ 

10 Τάρυ]ὰ τηϑγτηογὶβ5 410] ουμὰ δὅδιοτηαϊο, ἰηγοηΐαᾶ Ὠ6]Ϊ πη6-- 
ΓΙ Ιθ ὙΘΓΒῸΒ ἃ ἔθ ]ο ΑΡο]]ἸἶἰβΒ. Εὰ. ΤῊ. Ηοπλ0116 Βυ]]οίϊῃ ἀθ 

ΟΟΥΓΓΘϑΡοηάδηοθ Ἠο]ὀηΐαιο ᾿Υ̓ (4880) Ρ. 837 η. ΥἹ. 

"Ἔδοξεν τῆι βουλῆι καὶ τῶι δήμωι᾽ Μνήσαλχος Τελεσιδήμου | 
εἶπεν᾽ ἐπειδὴ βασιλεὺς Σιδωνίων Φιλοχλῇς 1 ἔν τε τοῖς [ἔϊμ[προ-- 
σϑίεν χρόνοις πᾶσαν εὔνοιαν χαὶ φιλοτιμίαν ἐνδεδε[ιγ]μ{έ] [νος 

ὅ διετέλει περὶ τὸ ἱερὸν χαὶ Δηλίους, καὶ νῦν πρεσβε[ίας ἀἸποστα- 
λείσης πρὸς αὐτὸν περὶ τῶν χρημάτων ὧν [ὥφει])λον οἱ νη- 
σιῶται Δηλίοις πᾶσαν ἐπιμέλειαν ἐποήσατο ὄϊπως Δήλιοι χομί- 
σωνται τὰ δάνεια [χαϑάπερ ὁ βασιλεὺς [ Π]τολεμαῖος συνέταξεν, 
χαὶ μὴ γένωντ)α[ι2 διατριβαὶ καὶ [ μελλήσ]εις ὃ τῆς ἀποδόσεως Δη- 

10 λίοις ----τ τ τσ λοι----ἰ  τ-ττιτττς- υ--τ-ς- η-----ς τ-- [ τ-- 
-ει--τ- τα τῶι να[ζυϊάρχωι. ἵν᾿ οὖν [εἰδῶσιν [π]άντίες] [ οἱ ἀφι- 
χγούμείνοι εἰς Δῆλον] ὅτι ἐπίσταται ὁ δῆμος ὃ Δηϊλίων χάριτας 
ἀποδιδόναι] τοῖς εὐεργετοῦσι τὸ ἱερ[ὸν] [ καὶ Δηλίους, [δεδόχϑαι 

1 τῶι δήμωι,] ἐπαινέσαι [βασ]ιλέ]α Σιδωνίων Φιλοχλῇ [εὐσεβείας 
ἕνεχεν τῆς περὶ τὸ ἱερὸν] [ χαὶ ἀρετῆς τῆς [πρὸς τὸν δῆμον τὸν 
Δηλίων, καὶ στεφανῶσαι αὐτὸν χρυσῶι στεφάνίωι ἀπὸ δραχ-- 

[ἐ{ἰόγᾶθ νοϊθανο8 ὈΓΘΘίοθΡ Ξ Σ; ὁ ῬΔ0}10 τηϊηογὶ8 χυδηὰ τγο]ΐᾳυδο |ἰ {ΘΓ 

τηδρηί(υἀϊηΐ8. 4 Αἰμθηΐβ ἱηνθηίυβ δὲ 1δρὶ8 οὰπὶ {{{||Ὸ Βασιλεὺς Σιδωνίων 
Φιλοχλῆς ᾿Απολλοδώρου (ΡΒ βίον. 1 ». 96). Ὀοηαγία οἰαβ ἰμίου α]1α Βοπιὶ- 
ἢυτη ἐΠΠυϑγίατη, 408 ΒΘΘΟῸ]0 αυδείο οχϑυηίθ οἱ (ον ἰηἑἶο υἱχίβ86 οοηϑίδί, 

ΤΟΟΘΏΒΘΥΪ ἴῃ Ἰαίθγοι 8 ἰηθα (8 ΓΟΡΓᾺ. βϑογαγα ΑΡΟ]]ΠΪ 8 ὨΘ}}} πιοπυϊί Η. 

ουυπὶ ἰηάθ ἰθτ οΧχ δγο βίη οοπί οί οηΘ 4υ86 ἱπίθν σοΟμΏ1η6 ἰμ80]Δη0- 

τυ) οὐ στοβθὰ Ρίο]οιηδθῦσῃ ἰηίογοοθαϊξ (γν. 8) γϑοίθ οοηΐθοὶί οάϊίονγ, Ῥβὶϊδ- 

ἀο!ρμῃὶ (88ὅ---4347 ἃ. ΟἾἢΓ.) δοίδίοϑ εἰπαϊατὰ ογοοίπιῃβ. Οαοά νόῦοὸ οαυπάθιῃ Ρἢἰἱ- 

Ἰοοϊθη 6880 βἰδίυϊ!, συθῆὶ ῬΟΙγδΘηῸΒ ΠΠ|,| 16 Ὠδττοί Ρίοϊθιηδοὶ ΡἈἢ Δα θὶρὨὶ 

ταὶ θυ 8 ργαθίθοϊαπιὶ δῆηοῸ 366 ἃ. ΟἾγ. ἀδυηθυμη Οθρίβ880, ἰὰ οἷϑὶ ὈΓΌΡΙΘΡ 

ΟΥ̓ ΒΒΌΠΩ 8 βουίρίογο γϑρίυ πη ΠΟΙΏΘΏ 8806 ΠΟῺ 68 ΟΟΓ ΤΟἰοἰδι8, ἰδΙΏΘη αυΐᾶ 

ἰρϑὰμη ΠοιΆθΘη 58(18 ΓΘ] ΌΘἢΒ ο8[, ἰῃ τηθαϊο Γοι  αυθηάσαι οΓὶ!. 9 ΒΌΡΡΙονὶ. 

8 ϑΒυρρὶογ!. : 



938 ῬΑΙΒ ὉΓΙΟΣ. [{58--- 

μῶν χιλίων καὶ ἀναγο]ρεῦσαι τὸν ἱεροχήρυχα ἐν τῶι ϑεάτρωι 
τοῖς Ἀπολλωνίοις, [ ὅτι στεφανοῖ ὃ δῆμος ὁ Δηλίων βασιλέα 

20 Σιζδωνίων) [ Φιλοχλῇ χρυσῶι στεφάνωι ἀπὸ δραχμῶν Χ εὐσίε- 
βείϊας ἕνεχεν τῆς [εἰς τὸ ἱερὸν χαὶ ἀρετῆς τῆς εἰς τὸν [ δῆμον 
τὸν Δηλίων), καὶ [ϑῦσα]. σωτήρια ὑπὲρ Φιλοχλέους,͵ [ ἐν Δήλωι 
᾿Απόλλίωνι καὶ ᾿Αρτέμιδι χαὶ Λητοῖ)", καὶ Διὶ Σωτῆρι | ἐν ᾿Αϑή- 

δ ναις δ᾽ τὸ δὲ γενόμενον] ἀνάλωμα δοῦναι τὸν ταμίαν [[| ἀπὸ τῶν 
προζςόδων -------- τενι.. [φ-------τ----- πε.ιν [-τ-τττ τς 
-τν ϑυσία... | καὶ ---τ- -ττ - σϑαι δι... [περιόντος τόχωϊν 

80 ---π τ τ-- ]Ι ε-- [ἰ τ-τ-το- τ τν-τ- τ σσττστστ-ν Ϊ αι---τ-τ- αιου 
ο----- 

4 ϑυρρ]ονί. ὅ ἢο 5δογίβοίΐο Ὀο᾽ογα τ ἱπρθῃϑ5 Αἰ ὨΘηἶ8 ἰδοίδηάο ἀἰοὶ 

τηοηυϊΐί Η. 

106 [1,αρὶ8 [αἱ οἸΐπλ ἰῃ δοοϊϑβί ομγίβϑυΐδηδ υἱοὶ “οηῖ-ϑοϊοῦτν 
ἰὴ Ἰἰοοὺ γϑίθυβ ϑισοὶ, υὑπᾶάρ ἀοἰδίῃβ οδὺ δηϊδο γι σίαη. Νοὴ 851- 

ΘΘΘΏΒΘΙΩ, 566 ΠΙΙΘΏΒΘΙ ΟΥ̓ ΠΘ 6856 {ἰ]Ἰ τὰ ἀθιηοπδίγαν: ΒΟΘΟΚΒ. 

Εαὰ. ΟΊ 88} Απίὶ. Αβίδί. Ρ. 39 81.84ᾷβ. Ὀόρῦθθ Ὁ δὺ. οἶδϑβ. Τ. 
ΧΧΧ ρΡ. 494. οἱ οχ υἱγίμβα4ι0 ΔΡΟρΓΔΡ 15 ρΡοβί. 81105 Βοθοκἂ (ι. 1. 

α. 889. 

᾿Επιμηνιεύοντος Νυμφίου τοῦ Διοτρέφους, ἐπιστατοῦντος 1 δὲ 
Διονυσίου τοῦ | ̓Ιππομέδοντος, Δημήτριος Δίου(ς)2 εἶπεν᾽ ἐπειδὴ 
βασιλεὺς ᾿Αντίοχος 8 βασιλέως [ Σελεύχου ἐν ἀρχῆι τε παραλα- 
βὼν τὴμ βασιλείαν καὶ προστὰς ἐνδόξου καὶ χαλῇς αἱρέσεως 

ὅ ἐζήτησε τὰς μὲν πόλεις τὰς χατὰ τὴν Σεϊλευκχίδα(, περιεχομένας 
ὑπὸ χαιρῶν δυςχερῶν διὰ τοὺς ἀποστάντας [| τῶμ πραγμάτων ὅ, 

4 Π|1 χφυοφὰθ υἱ ΑἰΒμΘηΐ8, [881] (οἴ. 174), ΖΘοΙθαθ (4118, 1) ορίβϑίαία ρεΐη-- 

6008 ρυγυίϑηπτῃ [1856 νἱἀοίαγ, αυΐ Βοηαία8 ρορυ]ίαυθ οΟὨΟ 1118 ργϑθογαὶ. Ουδὸ 

Γαίΐο ἰηΐθν θὰμπῃ οἱ ἐπιμήνιον ἰηἰογοοάδί, ἤθη ᾿ἰᾳφαθί. Νϑι ἰ8 χυοαθ ργγίδ- 

ὨΪΡυ8, αυΐ ΡῸΓ θη βθ πορβοίία αυοί ἀΐδηᾶ δοηδίυβ ουγΓαῦϑηΐ, ργαθίι 586 νἱ- 

ἀοίαν. 4 Διοῦς ΒΟΘΟΚΩ. Αὐἱ Δῖος ρῥϑίγὶ ποιλθη ογδί, δυΐ Ἰδρίοἰάδ φϑηϑί!- 

νὰ] πορλΐηΐ8 γϑὶαἱἱ Διοί(γένος. Διοί(τρέφο)υς ταυξ αν ΟΟΠ}}8 ἃ ρυίογθ ὁ δὰ 
δἰίογυτη ΔΟΘΓΥΓΒΏΓ 8. 8 Αηἰοσῦυ8 1 ϑοίον (380--969 ἃ. (ἢ γ.). 4 6 

ϑοιθυοάθ ργίμοῖρδὶ! ϑυγίαθ Ῥϑγίθ πίον ἀοθίθῃ ϑ'υγίϑιη οἱ (ομπηηδϑθηθῃ 818, 

αυδο αυδίϊι!οῦ ΒΡορδί ἈΓΡ68 τηϑρβηδ88, Απίοομίδμηῃ δὰ Ὀδρῆηθη, οδρυΐ (οὐ 8 

γτοϑηΐὶ, ϑοιθυοίδιη, ἀρϑιλθϑιῃ, [ϑοάΐοοθδη, οἵ. δίγαρο ΧΥ͂ τ. 749. δ0. ὅ Ηδῃο 

ΓΟ ΘΙ ΠΟ θα, 46 αὺ8 ρῥγδϑίογθα ὨΪΏ1] ἰγδα πὶ οϑὲ, ἱΠἰοὸ Ῥοϑβϑί ϑοϊουοὶ Ὡθοθῖὴ 
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εἰς εἰρήνην καὶ τὴν ἀρχαίαν εὐδαιμονίαν καταστῆσαι, | τοὺς δ᾽ 
ἐπιϑεμένους 5 ταῖς πραίγμασιν  ἐπεξελϑών, καϑάπερ ἦν δίκαιον, 
ἀνα[χτήσασϑαι τὴμ πατρώιαν ἀρχήν" διὸ χαὶ χρησάμενος ἐπιβολῆιϑ 
χαλῆι χαὶ δικαία[ι] [ καὶ (λαβὼνθ οὐ μόνον τοὺς φίλους καὶ τὰς 

10 δυνάμεις εἰς τὸ διαγωνίσασϑαι περὶ [ τῶὠμ πραγμάτων αὐτῶι 
προϑύμως, ἀλλὰ καὶ τὸ δαιμόνιον εὔνουν χαὶ συνεργὸν τάς τε 
πόλεις εἰς εἰρήνην καὶ τὴμ βασιλείαν εἰς τὴν ἀρχαίαν διάϑεσιν 
 κατέστησεν᾽ νῦν τε παραγενόμενος ἐπὶ τοὺς τόπους τοὺς ἐπι- 
τάδε τοῦ Ταύρου | μετὰ πάσης σπουδῆς καὶ φιλοτιμίας ἅμα χαὶ 
ταῖς πόλεσιν τὴν εἰρήνην 10 χατεσχεύασεν χαὶ τὰ πράγματα καὶ 

16 τὴμ βασιλείαν εἰς μείζω καὶ λαμπροτέραν διάϑεσιν [|ἀγήγοχε!:, 
υάλιστα μὲν διὰ τὴν ἰδίαν ἀρετήν, εἶτα χαὶ διὰ τὴν τῶμ φίλων 
χαὶ τῶν | δυνάμεων εὔνοιαν: ὅπως οὖν ὁ δῆμος, ἐπειδὴ καὶ 
πρότερόν τε12, καϑ᾽ ὃν καιρὸν [παρέλαβεν τὴμ βασιλείαν, εὐχὰς 
χαὶ ϑυσίας ὑπὲρ αὐτοῦ πᾶσι τοῖς ϑεοῖς | διετέλει ποιούμενος, χαὶ 
νὺν εὔνους ὧν καὶ τὴν αὐτὴν αἵρεσιν ἔχων [ φανερὸς ἧι τῶι βα- 

20 σιλεῖ, τύχηι τῆι ἀγαϑῆι, δεδόχϑαι τῆι βίουῇι καὶ τῶι [| δήμωι, 
τὴμ μὲν ἱέρειαν καὶ τοὺς ἱερονόμους 18 χαὶ τοὺς πρυτάνεις εὔξασ!- 
ϑαι τῆι ᾿Αϑηνᾶι τῆι ᾿Ιλιάδι μετὰ τῶμ πρεσβευτῶν τήν τε πα- 
ρουσίαν 14 γεγονέναι 15 τοῦ βασιλέως χαὶ τῆς ἀδελφῇς αὐτοῦ 16 

ΘΡαρί886 νϑγὶ βἰπλῖ}θ ϑϑί. 6 δ ΡίοἸθίῆδθο ΡῬΒἢδάθιρθο, αὶ 88π0 ἰυτὴ 

ϑιυγίαθ ρϑγίθ ρο( 8 νἱἀοία, 866 ἰπίθ!] οί Ὠγογέθη αθβοῆ. 468 ΗΘ] ηἰϑτηυβ 

ΠῚ, 4 ρ. 966 ποί. 1. Αἱ ἰρ8ὰ νϑῦθδ δἰ υϑιηοάϊ βϑαηΐί, αἱ ἀθ 566 {|0η18 δυοίοτι-- 

θυ8 ρῥυῃίθηαϊβ ρῥοίϊΐαβ8β αὐδὴ ἀθ οχίθγυῃο ποβϑίθ δισθηᾶο αἱοὶ δρρατγοϑί. 

1 ΠΡΑΤΜΑΣΙΝ 8 δ8ίο Ὠοῦῦθθ, ΣΠΟΥΔΗ͂Ι Ομίθδυ!}. 9 ΑΑΒΩΝ 
10 0 ροθ ουμῇ Αηίίοηο ἀοηῃϑδία ἰδοία ἤϑθ6 ἰηΐογργοίδία Ὀγόύβοη ΠΙ, 4 

Ρ. 967 ηοῖ. Φ. θυυτὰ ἰῃ θὰ Απἰϊβοηὰ χαϊσαυϊά ἴῃ Αϑἰα οθϑρογαΐ Αμίοοθμο 

γΓοα αἰ αἶ886 γϑγὶ δἰ πη}}]9 811, τϑυο δυοίδ8 80 Αηἰίοοδο ΟΡΘ8 γοβηὶ ργδϑαϊσδηίΐ 

ΠΙΘΏ8608 ν. 14. Ρδχ 8ΏΠ0Ο ἴοι 477 ἃ. Οὔγ. ἰδοία υἱάθίυγ, οἱ. Ὀγούβϑθη 11, 2 

Ῥ. 8ὅ8. ΠῚ, 1 Ρ. 4197. 411 δία ἰη ἰοβίδπιθπίο Ερίσίϑθίδε ((. 1. 6. 4448) οϑί 

συναγαγοχεῖα, συναγάγοχα. Ιη49 ἀθταυτη παία νοΟΙρΑΓΙΒ ἴοσίαα ἀγήοχα. 13 Θυῦτηῃ 
[γϑαυθη ἰβϑἰ πλυτη δὶ} ἰὴ ἰδ} 08 πρότερόν τε --- καὶ νῦν, ΘΥΤΌΓΟ Πίο ῥῬαγίσαϊα, 
ουἱΐ πἰμὶϊ γτοϑροηάθί, δα αΐία νἱἀθίυγ. (Ἃθγίθ (γε, αυοὰ ϑιρθηάδν ΒΟΘΟΚΒ, οχ 

Εἰ ογυ πὶ βοσιηοθηΐβ υδὰ ἢἰσ νἱχ ἰΙοοῦπι Παθθί. 18 ἱερονόμους ΠΙΪ [1886 
Θἰΐδτα Ὁ. ἴ. 6. 8597 ἰοϑβίδίυγ. Β. 44 Νοη [Πἰυμ γοροτ δανθηΐβδο, 56 ἀ6 

ἰγδηβίζα ἰῇ ἰοργα8 οἱϑ Τδυσαμ). 5 ἴ88 ἤδ6ο ἰη(θ]ορθηάδ, τηοπαίΐξ Β. 45 Ηἰς 

αἰϊφυϊὰ ἀοϑίἀθγαγὶ νἰαἱΐ Β., ἤδη εὔξασϑαι ποη ροίοϑί γοίογτίὶ δὰ γθϑ ίδοίβ8 (τὴν 
παρουσίαν γεγονέναι) 888 δὰ ἰαΐαγατσι Θογατῃ ϑνθηΐματη, Ουδῦο πδυὰ ἱπργοθᾶ 
δὲ ον ϑυπηρδὶί ἰδρίοἰάδθ πϑρίϑαθηίθ οχο 880 ἐπ᾿ ἀγαθῷ. 46 Βοθοκβίαϑβ 
ΒΟΓΟΤΘΠῚ βοΓΙδη8η ΑὨ(ΟΟΝὶ ἱπιθ]]οχὶί, συδήὰ ἴῃ τηδίγ ηοηΐυ ἀυχὶ886ΐ Τ0Γ- 

ἴἰυα δίγαίοηΐοθ, δίᾳφυῃμθ δου ΓγῸ ΥΟΓὰ ροϑδί δίγαϊοῃίὁοθη δ᾽ θύϑ ὑχόγθ ἢδ- 



9240 ᾿ ῬΑΓΒ Ὀγίου. [46δ6--- 

βασιλίσσης καὶ τῶμ φίλων | καὶ τῶν δυνάμεων, καὶ γίνεσθαι τά 
τε ἄλλα ἀγαϑὰ τῶι βασιλεῖ καὶ τῆι βασι[λίσσηι πάντα, χαὶ τὰ 

25 πράγματα χαὶ τὴμ βασιλείαν αὐτοῖς. διαμένειν λαμβάνουϊραν 
ἐπίδοσιν χαϑάπερ αὐτοὶ προαιροῦνται" εὔξασϑαι δὲ καὶ τοὺς 
ἄλλους ἱερεῖς χαὶ [ ἱερείας μετὰ τοῦ ἱερέως τοῦ τοῦ βασιλέως 
Ἀντιόχου τῶι τε Ἀπόλλωνι τῶι ἀρχηγίῶι] [ τοῦ γένους αὐτοῦ 17 
χαὶ τῆι Νίχηι καὶ τῶι Διὶ καὶ τοῖς ἄλλοις ϑεοῖς πᾶσι καὶ πά- 
σαις᾽ ἐϊπὶ δὲ] [ ταῖς εὐχαῖς τῆι μὲν ᾿Αϑηνᾶι συντελεσάτωσαν τὴν 
νομιζομένην καὶ παάτίριον ϑυ]  σίαν οἵ τε ἱερονόμοι καὶ οἱ πρυ- 

ϑ0τάνεις μετὰ τῆς ἱερείας καὶ τῶμ πρεσβευτῶν, τίῶι δὲ Ἀπό) Ἐλ- 
λωνι χαὶ τοῖς ἄλλοις ϑεοῖς οἱ στρατηγοὶ μετὰ τῶν ἄλλων) 18 
ἱερείων 19. ὅταν δὲ ποιῶϊσι τὰς ϑυ]σίας, στεφανηφορείτωσαν οἵ 
τε πολῖται χαὶ οἱ πάροιχοι29 πάντες, χἀὲ συνιόντες τὰς πάσ]]ας 
συντε()είτωσαν 21 ϑυσίας τοῖς ϑεοῖς ὑπὲρ (τ)οῦ 22 βασιλέως χαὶ 
τοῦ δήμου. [ὅπως δὲ τὰ] | εἰς τὴν τιμὴν καὶ δόξαν ἀνήκοντα 
συγχατασχευάζων ὃ δῆμος φανερὸς [ἦι πᾶσιν, ἐπαι]ϊνέσαι μὲν 

αὐτὸν ἐπὶ τῆι ἀρετῆι καὶ τῆι ἀνδραγαϑίαι ἣν ἔχων [διατιλεῖ, 
ϑδίστῇσαι δὲ αὐτοῦ εἰϊκόνα χρυσὴν ἐφ᾽ ἵππου ἐν τῶι ἱερῶι τῆς 

᾿Αϑηνᾶς ἐν τῶι ἐπιφαίνεστάτωι τόπωι] | ἐπὶ βήματος τοῦ 23 λευ-- 

Ὀυΐ886 ἰπάθ οΟἸ Πρ, φαοὰ Απίϊοοδυβ 08, 4ύυθι ϑίγαϊοηϊοθθ ἢ] τ [1886 

οοηϑίδϊ, ἴῃ πηδίγτηοηΐο ὨδΟυθΡΙί [,δοάΐοθη ΒΟΓΟΓΘΙ) ΘΟάθιη ρϑγ6 ὨΘ4Ὸ6 Υ̓ΘΙῸ 

ϑϑάθιῃ τηϑίγο φϑηῃϊίδιη (Ροϊγαθῃ. ὙΠ, ὅ0 ᾿Αντίοχος ὁ προςαγορευϑεὶς ϑοὸς 
ἔγημε Λαοδίκην ὁμοπατρίαν ἀδελφὴν). Αο οογία ΝΘ να. αυὶ (ΚΙοὶ 6 βοΒγΙ - 
ἰθὴ 1 ρῥ. 3567) τῃϑ]υϊ: ῬοΓΡΏγγίο ἤάθηη ἈδΌογο αυἱ [,δοάϊσοη Αομδοὶ ἢ] διὰ 

ἀἱοὶί, (}}}} δυρυμθηίο πἰϑυ8 δϑὲ οὔτ ἠορδγοῖ ϑοϊουοία δ τροῦίβ 1586 ΒΟΓΟΓΘΒ 

ἰη τῃδίγηοηίυτ ἀυοογθ. (οηίΐτα αυθῶὰ ΒοΘΟΚΙΐ.Β τπηοπυΐ, γν6] Αἰπθη 8 Πος 

᾿ἰουΐϊθβδ6. Αἱ ροίυϊν οοΥΟΥΘ ἂἃγαυμηθηίο υἱἱ: ἀθ Αηἰϊοοδο 11 (Μαβηο) ἀρ- 

Ρίδη8 ϑΥγ. ὁ Ὡδιγδΐὶ γάμους τε τῶν παίδων ἔϑυεν, ᾿Αντιόχου χαὶ Λαοδίκης, 
ἀλλήλοις συναρμόζων. ὐΟυδῖθ αυΐη 18 αυοαὰθ [,ϑδοάΐοθ δία τλϑῖοῦ τρϑγί 

Αηἰοομὶ ΠῚ ΒΟΓΟΡ ἔπογίί, οἱ ἰΐθια ΓυΓΘῸΒ ΘΒ Ιηϑίου, οὐϊὰ8 ὨΟΙΏΘῺ ἰθρηογ8- 

τη 8, Αηἰοοἢΐ 1, ἤθη νἱἀοίυγ αυδ᾽ίδηάυμπη 6880ὅ.{ ὨὈΓΟΥΒΘΗῸΒ β88η6, ΟὟ ἀ6 

1,δοάϊοο Αμῇοοδὶ 11 υχογὸ ΝΘ γὶΪϊ βϑηίθη(ίϑιη βοαυδίαν, ἰῇ ΒοΟ {{{0]0 Γδ- 

βἰπαῖα ἴρβαπι ϑίἰγαίοηί θὴ 6886 νυ]ί, οἱ ἀδελφὴν ΠΙΒΠ] ἢἰϑὶ ΒΟΠΟΥ͂8Β νοσϑθα 
(ἄθ860}. ἀ608 ΗΠ] θη ἰϑήηυ8 1Π, 1 ἡ. 466), 804 δυΐᾳβ τηοῦῖ8 ἰῃ θ᾽ θυο  ἀΔΡΌΙΩ 

[λυ ἃ ΠᾺΠ τὰ ΘΧθτηρ τη Ὠοϊαγη 6880 ἶρ86 ἰαἰοίαγ. 47] Ἰυβίη. ΧΥ͂, 4 πια- 

ἐθγ οἷδ (ϑο]θυοὶ Νίοδίογ 8) οὐὧτι πωρία 6586ὲ. Ανἰοοδο, οἷαγο ἑπίον Ῥλερρὶ 

ἄμοος υἷΥήο, υἱδϑα 5ἰδὲ ο68ὲ ῬἨΘΟΡΥ ηιμθίθηι ὁ οοποιδέϊα Αρο ἐδ σοηῃοθρίξδ86, 

ργαυϊάσηιᾳιθ [αοίαην πῶ8 σοηοιδίξιιδ α ἀθὸ απρΐμηι αἀοοθρίδδα, ἐπ ομἶει δ 

ροημῆα αἀηοογα βομρία 65864, ἰμμδδαριθ ἀοηι βίο φιίθὴν ῬΟΥΡΟΥ 5864 ἀαΥΘ. 

Β. 48 ΑΛΛΩΙ 49 ἰ. 6. ἱερέων, οἷ. 1044. 40 Ιηαυϊ! πὶ (μέτοικοι). 
491 ΤΕΑΕΙΤΩΣΑΝ 44 ΠΟΥ 48 Αγ σα! οἰΐδυα ἰῃ δ]1ο Εἰ]. ΠΙ Θηβὶ 
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χοῦ λίϑου χαὶ ἐπιγράψαι: ᾿“Ὃ δῆμος ὃ [Ἰλιέων βασιλέα 
Ἀντἤήοχον βασιλέως Σελεύκου εὐσεβείας ἕνεχεν τῆς 
εἰς τὸ ἱερὰν εὐεργέτην καὶ σωτῆρα γεγονότα τοῦ 
δήμου᾽. ἀναγορεῦσαι δὲ καὶ ἐν [τῆι πανηγύρει ἐν τῶι] | γυμνι- 
χῶι ἀγῶνι τὸν ἀγωνοθέτην καὶ τοὺς σίτρατηγούς, ὅτι 2 αὐτὸν ἢ 

40 πό]ϊλις καὶ αἱ λοιπαὶ πόλεις στεφαν(οῦ)σιν 2δ τῶιδε [τῶι στεφά- 
νωι εὐσεβοῦντα περὶ τὴν ᾿Αϑηνᾶν τὴν] [ ̓Ιλιάδα, τὴν ἀναγγελίαν 
ποιουμένους 26 [διὰ τοῦ χήρυχος τῆς βουλῆς καὶ τοῦ δήμου ]]| 
ἑλέσϑαι δὲ χαὶ πρεσβευτὰς ἐκ πάντων ᾿Ιλιέων ἄνδρας τρεῖς, 
οἵτινες] [ ἀσπασάμενοι αὐτὸν παρὰ τίοῦ δήμου πρῶτον μὲν 
χελεύσουσιν ὑ]γιαίνειν αὐτόν τε χαὶ τὴν [ἀδελφὴν αὐτοῦ βα- 

40 σίλισσαν χαὶ τὰ τέχνα] [| καὶ τοὺς φίλους καὶ τὰς [δυνάμεις, 
ἔπειτα δ᾽ ἀπαγγελοῦσιν αὐτῶι τὴν τιμήν, καὶ ἀπολογισάμίενοι 
ὅσα ἡμῖν ὑπάρχει πρὸς αὐτόν τε χαὶ τὸν πα] τέρα αὐτοῦ βασιλέα 
Σέλευκον ---τττοττ- δια] τετέλεκεν παραχαλοῦσίιν ---- --- [-- 
-Ἰν συμβαιν ----ς 

α. 1. 6. 8598 65[: ἀναγράψαι δὲ τὸ ψήφισμα τόδε εἰς στήλας δύο] τοῦ λευχοῦ 
λίϑου.: ΒΥ6 94. [ἢ γτοβιϊ θη 8 νουβί θα 8 89----3 δ]ἰχαδηΐατϊηα γοοθβϑὶ ἃ Βοθοκῇΐο 
αυὶϊ 50 ἢδθο Ἰορὶῦ: ὅταν ἧἦ τε πόλις καὶ αἱ λοιπαὶ πόλεις στεφανῶσιν, τῷ δὲ 
βασιλεῖ παρὰ τὴν ᾿Αϑηνᾶν τὴν] [ ̓Ιλιάδα τὴν ἀναγγελίαν ποιουμένους [ἐπεύξασθαι 
πολλὰ χαὶ ἀγαϑά]. ϑαρρ)]οιηθηία τὴθἃ 50]]διμἱ ἰδ ατα ἀθογθίογ τα 88] τηδρ]8 
ΓΟΒΡΟΠΘΘΓΘ Υἱχ Πορδυθ ΓΒ. 949ὅ ΣΤΕΦΑΝΩΣΙΝ. ΕἸθθαδΥί. 46 80. τὸν 

ἀγωνοθέτην χαὶ τοὺς στρατηγούς. 

107 Μάνιον ἱπνθηΐαμῃ ΠΙϊ. Εα4, ΟἸαγκ πίη. Τ. Π. Ρ. 1. 

Ρ. 162. Ηυπί ἰῃ ἥγ ραΙρο!. Μοια. Ρ. 08. (Οϑᾶπη ϑ'υ)ορο Ρ. 307). 
Ἐχ ἢΪ5 οἱ βοῃθαΐϊβ Κοθῃ]οῦδηΐθ ΒοΘΟΚὴ (ἃ. 1. α. 3596. 

Ἐπειδὴ ὁ βασιλεὺς Ἀντίοχος 1 ἐπέσίταλχεν 2 ὅτι τραυματίας γε- 

4 Απἰϊοοδυμ Ηΐογϑοόθσα ἰηςθ ]οχὶἑ Οϑδηη, ἀπίοοδυτῃ ΠΠ (Μαρηυτ) ΟἸΑΥο, 

Ὕνα]ροὶθ, Βοθοκῇ. Οουἱΐ οὔὐὴλ τϑοΐίθ Ὡθρθβϑβθοῖὶ, ν. 18 ϑοϊθυουχα (δ) ηἰουτῃ οἱ 

Απιοοδυτῃ ΗΘ ϑοθηλ ἔγδίγοϑ ἰη θ! θοαὶ ρΡο886 ῬΓΟΡΘΙ' ὈΥΓΔΘΡΟΒΙΘΓΏΙΩ ὨΟΙΪ Τὴ 

ΟΓΪΏΘΙ, ἰρ86 60 ἰθιροῦθ, 4ὸῸ Απίϊοομυβ Μαρηυδβ Ομουβοηθϑυ οσουραβϑοί 

Θὲ ζγϑ οι ῖδηλ γοϑεἰβϑοί, ἤυηο ἀξ] τ ἰμοίβατη οοηϊθοὶί. Ταμλ οηΐ Αἢ- 

οοῆυτα ουτὴ ρᾶγίθ ὀχθγοϊΐα8 δα ἀθρορυϊδηάδιῃ ΤΗγδοίδπη ρῥγοίθοίαμη 6886 

(Ροῖγῃ. ΧΥ͂ΠΙ, ὅ4, 7. ϊν. ΧΧΧΙΠ, 88, 10 844ᾳ. Αρρίδῃ. ϑὅγυγ. 8). Αὐ ἤθαὺθ 

ἴῃ δοὶθ βίρῃβ ΟἹ] [8 ρυμηδθίαμη 6886, 40 ἰϊ4ὰ6 τοίογθη δ ϑυμὶ υϑγρὰ ἐν 

τῇ μάχῃ, ὁΧ [ν11 ὨϑΡΓΑΙΟἢ 6 Ὑϑγί βίτη!]θ οϑ[, θχὰθ ϑοι θαυ ραΐγο Υἱνοὸ γθ6- 

δι υθ 8 ΘΥΘΙ, Β.Π1οᾳ6. 16 
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νόμενος [ἐν τῆι μάχηι εἰς τὸν τράχηλον [ϑεραπευϑίείη] ὑπὸ 
5 Μητροδώρου τοῦ || ἰατροῦ ἀκχινδύνίω)ς 8, ἐφέσταλχεν 4 [δὲ] [ περὶ 
αὐτοῦ χαὶ Μελέαγρος ὃ ὁ στρατηγὸς προορώμενος τὸ τῆς πό λεως 
συμφέρον, δεδόχϑαι τῆι βουλῆι [χαὶ τῶι δήμωι, ἐπαινέσαι μὲν 

10] Μητρόδωρον Τιμοχλέους ᾿Αμφιϊπολίτην ἀρετῆς ἕνεχεν χαὶ | εὐνοίας 
τῆς εἰς τοὺς βασιλεῖς [᾿Αντίοχον καὶ Σέλευκον δ καὶ τὸν [δῆμον, 

15 εἶναι δὲ αὐτὸν καὶ πρόξεϊνον καὶ εὐεργέτην τῆς πόλεως" | δε- 
δόσϑαι δ᾽ αὐτῶι χαὶ πολιτείαν | χαὶ (ἔγιχτησιν! χαὶ ἔφοδον ἐπὶ 
τὴν [ βουλὴν χαὶ τὸν δῆμον πρώτω!"8 ] μετὰ τὰ ἱερά. ἐξεῖναι 

420 δ᾽ αὐτῶι χαὶ || εἰς φυλὴν καὶ φρατρίαν ἣν ἂν βού'ληται ἐΐγγρά- 
Ἴ 

σὶο ποιμρίηθ υϑὰη 6556θ.0 Ουδῖο Αῃἰοουτῃ 1 (δοίοθγα) ροίυ8 ἰη 6 1650, ΖΌΘΙΩ 

ΡΟΡ ἰοίθμα Τορηὶ ἰθρυ8 τ} {18 Ἠ6]1}15 ἰηἰογίαἰ586 ἴῃ οίϑβαιθ ἰογ ο 56 568- 

51586 88[}8 οοηϑίδί, Μοίγοσογυϑ τηραϊουβ οὔτι ἰδ ϑοίθυῃσο Νίοδίογὶ ὀροῦδμ 

ΒΔ ὈΓΔΟΒί (1|856ΐ, ρσορίον βρδοίδίδιη ὀγρβὰ αἱγυηαυθ γορθι βάθη οοΟἸἸδυάᾶ- 

[ᾳγ. Νοαυθ ἰῃ Ὠομπηϊηυπη ογαΐηθ υ}}8 οΟἤδηδίο ϑϑί: ἰττηο γϑοῖθ δίφυθ ὁΧ ΠΟΤ 

ῬΓΐπαο ἰΙοθο σΟΙΙΘΙΩΟΓΘΙΌΡ ἰ8 σαὶ ἡθη0 νἱνῖξ οἱ γορηδί, ἀθίηαθ ραίγὶ8 ἀδίιπηοι 

ΒΟΙΏΘη δαϊυηρίίυν (οἴ. 148, 98. 4156, 47). 4 Το γ86 ΕἸΤΕΣ ἴῃ 501]. Ἠυη- 

{Π| Θχϑῖαρ]ο ϑυηΐ, συλ αυοϊηοᾶο νοῦρυτὰ αἷς δβογίρίαπλ ποῦ ἱμοογίαμα 68. 

(οἵ. ποί. 4). 8 ΑΚΙΝΔΥΝΟΣ Ηπσπί. ΛΙΝΛΥΝΟΣ ΟἸαγκο, ΚΟΘΗΪ. 4 8ὶο 

ΟἸαγκο. Κοϑιὶ. ΕΠῈΣ Ηππί. δ Οἵ, 4168, 4 σὕτὰ ποῖΐδ. 8 Εἴ. ποῖ. 4. 
1 ΚΑΙΚΤΗ͂ΣΙΝ Ηυμπί. ΛΙΤΙΚ.ΝΣΙΝ ΟἸἰατκο. Κοϑμὶ. Ἐπμηοηάανὶ ΒοΟΘΟΚΙ. 
8 ΠΡΩ͂ΤΟΝ Πυηῖ, ΠΡΩΤΩΝ τοϊίψα!. Επηθηάδνί ΒΟΘΟΙΚΉ. 

108 Ταῦυ]ὰ πιᾶγιηοῦθᾶ ἱηνθηΐα ΠΙΪϊ. Ἐαὰ. Η. ΒΘ Ώ 
Ττνοϊδηΐβοιθ ΑἸ οὔ Ὁ. 3041 (Ὀγογβθη (οβομίοηίθ ἀὯ68 Η6]16- 

ὨΪδη5 ΠΠ, 3. Ὁ. 8377 η. 4). 

Μελέαγρος Ἰλιέων τῆι βουλῆι καὶ τῶι δήμωι χαί- 
Ιρειν᾽ ἀπέδωχεν ἡμῖν ᾿Αριστοδιχίδης ὃ Ἄσσιος ἐπιστολὰς παρὰ 
τοῦ βασιλέως ᾿Αντιόχου, ὧν τἀντίγραίφα ὑμῖν ὑπογεγράφαμεν 2᾿ 

ῖογαθ ΘΞΠΣ. Ἢ Ἐπυηάοπα 6880 δΔίαυο 457, 6 οχἰβίέϊια νογδῖ 56 Ἐ]16- 

ΙΏΒΩΠΌΒ, ΄αῦμῃ υἱἰτατηαυθ {ἀπ ΑἸ οομὶ ΠΠ Μαρηΐ δοίδιϊ ἰγὶρυογοί. Ὦγογ- 

Β6η}8 ααθση ΠΏ Απιϊοοκὶ 1 ϑοίθγίβ ἰθιήρογὸ ἰποίβαπι ἰπαϊοαγοῖ ἀπ [8Π8 8806 
(η8η οογίογᾶ δοϑίβ(β ἰηάίοία ἰη6880 860 ἰθγθ Ὠοραν ἢ) αἰδθησυσηάθτηῃ ὀχ  ϑιϊ-- 

τυ ΜοΙοδουα τ Ὠυησ 80 ἰ|]|ο. Αὐ πορὶβ, αυῦτα ΠΠῸτπὰ αὐοχὰθ {εἰ ] τὰ δὰ 

Απἰοοδατῃ ϑδοίθγα ϑρθοίαιο ἀθι Ο Β ΓΑΥΟΥΏυ8, π0}}8ὰ 68. οαυ88 ΟΡ ΘυΠάθ 1 

Βοιπίθ πη 6550 ὨΘΩΘΙΏ.8. 4 ΤΙο8 ϑυηί, αἰδροβίίδθ οχ ἰϑιωρογατα χαΐθῈ8 
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ὅ ἐνέτυχεν δ᾽ ἡμῖν χαὶ αὐϊτὸς φάμενος, πολλῶν αὐτῶι χαὶ ἑτέ- 
ρων διαλεγομένων καὶ στέφανον διδόντων, ὥςπερ καὶ ἡμεῖς πα- 
ραχολουϑοῦμεν διὰ τὸ καὶ πρεσβεῦσαι ἀπὸ τῶν πόλεών τινας 
πρὸς ἡμᾶς, βούλεσϑαι τὴν [ χώραν τὴν δεδομένην αὐτῶι ὑπὸ 

10 τοῦ βασιλέως ᾿Ανἰτιόχου καὶ διὰ τὸ ἱερὸν καὶ διὰ τὴν πρὸς 
ὑμᾶς εὔνοιαν προςενέγχασϑαι πρὸς τὴν ὑμετέραν πόλιν. ἃ | μὲν 
οὖν ἀξιοῖ γενέσϑαι αὐτῶι παρὰ τῆς πόλεως, αὐ τὸς ὑμῖν δη- 
λώσει᾽ καλῶς δ᾽ ἂν ποιήσαιτε ψηφισάμε᾽νοί τε πάντα τὰ φυ- 

15 λάνϑρωπα αὐτῶι χαὶ καϑ᾽’ ὅτι ἂν [|συγχωρήσηι τὴν ἀναγραφὴν 
ποησάμενοι καὶ στηϊλώσαντες καὶ (ϑ)έντες ὃ εἰς τὸ ἱερόν, ἵνα 
μένηι ὑμῖν | βεβαίως εἰς πάντα τὸγ χρόνον τὰ συγχωρηϑέντα. 
Ι ἔρρωσθε. Βασιλεὺς ᾿Αντίοχος Μελεά γρωι χαίρειν᾽ 

20 δεδώχαμεν ᾿Αριστοδιχίδηι τῶι Ἀσσίωι [γῆς ἐργασίμου πλέϑρα 
διςχίλια, προςενέγχασϑαιδ [| πρὸς τὴν Ἰλιέων πόλιν ἢ Σκηψίων" 

“΄ σὺ οὖν σύνταξον | παραδεῖξαι ᾿Αριστοδιχίδηι ἀπὸ τῆς ὁμορούσης 
τῆι [ Γεργιϑίαι 6 ἢ τῆι Σχηψίαι, οὗ ἂν δοχιμάζηις, τὰ διςχίλια 

26 πλέϑρα τῆς γῆς, καὶ προςορίσαι εἰς τὴν ̓ Ιλιέων ἢ τὴν [[| Σκηψίων. 
ἔρρωσο. Βασιλεὺς ᾿Αντίοχος Μελεάγρωι χαίρειν᾽ 
ἐνέτυχεν ἡμῖν ᾿Αριστοδιχίδης ὃ [ Ἄσσιος, ἀξιῶν δοῦναι αὐτῶι 
ἡμᾶς ἐν τῆι ἐφ᾽ Ἑλλησπόντου σατραπείαι τὴν Πέτραν, ἣμ πρό-- 

80 τερον Ϊ εἶχεν Μελέαγρος, καὶ τῆς χώρας τῆς Πετρίδος [[ ἐργασί- 
μου πίλέϑρα χίλια πενταχόσια, καὶ ἄλλα [ἧς πλέϑρα διςχίλια 
ἐργασίμου ἀπὸ τῆς ὁμορούσης τῆι πρότερον δοϑείσηι αὐτῶι με- 
ριδίωι᾽ | καὶ ἡμεῖς τήν τε Πέτραν δεδώχαμεν αὐτῶι, εἰ [ μὴ δέ- 

80 δοται ἄλλωι πρότερον, χαὶ τὴγ χώραν τὴν [| πρὸς τῆι Πέτραι καὶ 
ἄλλα γῆς πλέϑρα διςχίλια [ἐργασίμου, διὰ τὸ φίλον ὄντα ἡμέ- 

ϑογίρίδθ ϑαηΐ ογάϊηθ. Ροϑβϑί ἰογίίδτη ἃ γϑῶθ δοοθρίδιῃ Μϑιθασοῦ ἢ885 δὰ [ΠΠἰθη- 

8605 [ἰ{0Γγ85 ἀθάαϊΐξ. 8 ΔΕΝΤΕΣ. ἃ Απῇοοῦυβ 1 δοίοῦ (280---94864 ἃ. Οἢγ.) 

6886 νἱἀοίυγ. (Οἵ. ποί. 1. ὅ Αρὸῦ αυὶΐ τορίυβ ἰσογαί, θὰ τηθἀ0 οοηάϊοϊοηθ 

Αὐἰϑίοαϊοἰαϊ ἀοηδίαν, υἱ δὰ οἰν 818 δ] συϊὰ8 νἱοΐηδο ἰθυγϊ οτὶ τη δαϊπηραίῃγ. 

ὮὉ. Ουοὰά Πί ἰογηηΐηΐ5 αυδ0 Θὰ ΔὉ υγΓΐ8 ἀργὸ αἀἰνίἀηΐ Βυ] [8 8} 8χὰθ 80 

Θὰ ρᾶγΐθ ροϑβί(ἰ8α δὶ δὐησίέ το σαυτὰ ἀργὰ τορίυθη. Ηδθὸ (θυ ΟΓΌΙΩ 

τηυΐαίο 5 βρη  βοδία νόγρο προςορίσαι ν. 384 (οἷ. 171, 101). 6 Ηἰπο ὕτογυ- 

Β6Ώ18 ΔΟΡΆΓΘΡΟ αἰοϊί, σοΥα μα οἱ ϑοορϑίῃ σὺ οἰν (8ί68 881 ἰγ]8 ἴὰ}8506. Αἱ 

ἀθ ἀογείίηθ ρἴδηθ σοηίγαγίαγα τοὶϊμὶ Ὠἰο ἸοουΒ ἀοοθῦοὸ υἱάθίυγ. ΝΘαὰΘ θη Ϊπὶ 

ΜοΙθαθγο ργδϑοὶρὶ ροίαϊ!, υὐ ἀργαμὰ ἴῃ ΘΟὨΠηΐϊ5 ΟΘΥ αἰ 186 δυΐ ϑοθρϑὶϑθ 

Βἰίατη ἀο] βροτοί, αὐἱ δὰ [1ἰ6 8 τὴ δυΐ βοθρϑίοσυμι ἰογγ ον τ δαϊ πο Γ6- 

ἴαν, ηἰδὶ ἀογρὶΐὰ ἰογγὰ (ὉΠ ΡΔΓΒ δρυΐ Π|Θη 518 αἱ} δίαιθ θὰ χυϊάθιῃ ρ878, ἃ 

αυὰ 8018 8 ρὸν δἰζησογοί ργαθαΐα γϑρῖὶδΔΌ. Οουμὶβ ἰρὶαν 111ἃ δοίδίθ Ῥϑρὺβ 

οἰν αι18 ΠΙΘηϑ᾽ πὶ [αϊί. 
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244 ῬΑΥβ ῬΓίου. [458--- 

τερον παρεσίχῆσϑαι ἡμῖν τὰς χατ᾽ αὐτὸν χρείας μετὰ πάσης | 
εὐνοίας χαὶ προϑυμίας. σὺ οὖν ἐπισχεψάμενος | εἰ μὴ δέδοται 

40 ἄλλωι πρότερον αὕτη ἡ μερίς, παϊράδειξον αὐτὴν καὶ τὴν πρὸς 
αὐτῆι χώραν ᾿Δρισίτοδιχζιχ)ίδηι, καὶ ἀπὸ τῆς βασιλιχῆς χώρας 
τῆς ὁμορούσης τὴι πρότερον δεδομένη. χώραι ᾿Αριστοδιζχίδηι 
σύνταξον χκαταμετρῇσαι καὶ παραδεῖξαι [ αὐτῶι πλέϑρα διςχίλια 

48 χαὶ ἐᾶσαι αὐτῶι προςενέγίκασϑαι πρὸς ἣν ἂμ βούληται πόλιν 
τῶν ἐν τῆι χώραι [τὰ χαὶ συμμαχίαι. οἱ δὲ βασιλιχοὶ λαοὶ οἱ 
ἐχ τοῦ τόπου, ἐν ὧι ἐστιν ἢ Πέτρα, ἐὰμ βούλωνται οἰχεῖν ἐν 
τῆι [ Πέτραι ἀσφαλείας ἕνεχε, συντετάχαμεν ᾿Αριστο[διχίδηι ἐᾶν 

0 αὐτοὺς οἰχεῖν. ἔρρωσο. [ Βασιλεὺς ἈΙντίοχος Μελεάγρωι 
χαίρειν᾽ ἐνέτυχεν ἡμῖν ᾿Αριστοδικίδης, φάμενος Πέτραν τὸ 
χωρίον χαὶ τὴν)  [ χώραν τὴν συγχυροῦσαν, περὲ ἧς πρότερον 
ἐγράψαμεν | διδόντες αὐτῶι, οὐδ᾽ ἔτι χαὶ νῦν παρειληφέναι διὰ 
τὸ ᾿ΑϑηϊΝναίωι τῶι ἐπὶ τοῦ ναυστάϑμου ἐπιχεχωρῆσϑαι, καὶ 

ὅδ ἠξίωσεν ἀντὶ μὲν τῆς Πετρίτιδος χώρας παραδειχϑῆναι [αὐτῶι 
τὰ ἴσα πλέϑρα, συγχωρηϑῆναι δὲ καὶ ἄλλα πλέϊϑρα διςχίλια, 
προςενέγχασϑαι πρὸς “ἣν ἂμ βούληται | τῶμ πόλεων τῶν ἐν τῆι 
ἡμετέραι συμμαχίαι, χαϑαάπερ χαὶ πρότερον ἐγράψαμεν. ὁρῶντες 

60 οὖν αὐτὸν [|εὔνουν ὄντα χαὶ πρόϑυμον εἰς τὰ ἡμέτερα πράγματα 
βουλόμεϑα πολυωρεῖν τἀνθρώπου, χαὶ περὶ [ τούτων συγχεχω- 
ρήχαμεν. φησὶν δὲ εἶναι τῆς [ Πετρίτιδος χώρας τὰ συγχωρη- 

θὅ ϑέντα αὐτῶι [πλέϑρα χίλια πενταχόσια. σύνταξον οὖν χαταϊμε- 
τρῆσαι ᾿Αριστοδιχίδηι χαὶ παραδεῖξαι γῆς [ ἐργασίμου τά τε 
διςχίλια χαὶ πενταχόσια πλέϊϑρα καὶ ἀντὲ τῶν περὶ τὴν Πέτραν 
ἄλλα ἐργα σίμου χίλια πενταχόσια ἀπὸ τῆς βασιλιχῇς χώϊρας τῆς 

10 συνοριζούσης τῆι ἐν ἀρχῆι δοϑείσηι [ αὐτῶι παρ᾽ ἡμῶν ἐᾶσαι 
δὲ χαὶ προςενέγχασϑαι [| τὴν χώραν ᾿Αριστοδιχίδην πρὸς ἦν ἂν 
βούληται [πόλιν τῶν ἐν τῆι ἡμετέραι συμμαχίαι, χαϑάϊπερ χαὶ 
ἐν τῆι πρότερον ἐπιστολῆι ἐγράψαίμεν. ἔρρωσο. 

1 ΤΗΜ. τὴ(γη βου ρβϑὶνύ ϑο}] θη ϑηη. 

109 Ταῦυϊα ἱηνθηία ΕΥυίητίβΒ. Εχ δοῖγρο οὖ ϑροβγᾶρῃο 
(ΓΔΉΒΙ 5515. ἃ0 Α. ἘΟΠΙΓΙΟΥ 6α. Ῥ, Ἐουοεγί Βυ]]ο ἷῃ ἀ6 ΘΟΥΓΘ-- 

Βροηάδηοο Ἠο!]έπίχυο [Π (1879) Ρ. 888 5838ᾳ. Οἵ. χυἂθ ἀβ ιἰΐα]ο 

Θχροβαϊ ἢθγηδο ΧΥ͂ ῥ. 609. ΧΥ͂Ι ρ. 194. 



489] 11. ΑΡ ΑἸἰοχαηάγὶ ΝΜδρηὶ τηορίθ δα (ογηματη ἀ6] οίδη. 945 

Ἔφ᾽ ἱεροποιοῦ ᾿Απατουρίου!, μηνὸς ᾿Αρτεμισιῶνος, [ ἔδοξεν τῶι 
δήμωι" Πολύχριτος Ἰατροχλείους εἶπεν᾽ ἐπίειδὴ οἱ στρατηγοὶ οἱ 
στρατηγήσαντες τὴν πρώτην [ τετράμηνον ἐφ᾽ ἱεροποιοῦ ἫἪγησα- 

δ γόρου, Σῖμος ᾿Απολλωϊνίου, Φύρσων ᾿Ιατροχλείους, ᾿Αϑήναιος 
Διονυσίου, ᾿Ανα[ξι!κράτης Θρασυβούλου, “Ἑχατᾶς Γνώτου, Πύϑεος 
Πυϑέοίυ, | ̓ΑἸπελλικῶν Πειϑαγόρου, Μοιρῶναξ ᾿Ενδήμου, Λή- 
γίαιος [ Ἡρογένου, ἄνδρες ἀγαϑοὶ καὶ φιλότιμοι γεγόνα[σι περὶ 

10 τὸν δῆμον, καὶ καλῶς μὲν καὶ συμφερόντως τῆς τε φυλαϊκῆς 2 
χαὶ τῶν ἐξοπλασιῶν᾽ ἐπεμελήϑησαν, πολλῶν δὲ φόβων καὶ 
χινδύνων περιστάντων καὶ δαπίάνης πρὸς] [ εἰρήνην οὐχ ὀλίγης 
ἐν ἅπασιν διετήρησαν τὴν πόΪϊλιν καὶ τὴν χώραν ἀχέραιον, 
ἐπιμεληϑένίτες ὁ μὲν τῶν χρη] μάτων συναγωγῆς τε καὶ ἀποστίο- 

15 λῆς τοῖς περὲ Λεον]νόριον βαρβάροις ἃ συνετάξατο ἣ πίόλις, 
φροντίσαντες] [ δὲ τῶν τοῖς παρ᾽ ᾿ Βρμοχράτειὅ ταττομένοις δια]-- 
γραφέντων χρημάτων ὑπ᾽ Αϑηίναίου, χαὶ τῶν τοῖς Πτολε] μαϊ- 
χοῖςθ προςοφειλομένων εἰὶς σῖτον᾽ τοῖς δὲ μισθοφόροις τῶν 

40 ὀψωνίων ἐχ πλείονος λειπόντων, ἔδοσαν εἰςεἸ νείχαντες ἐχ τῶν 
ἰδίων [ἐπεμελήϑησαν δὲ καὶ τῆς] [ ἄλλης διοιχήσεως τε ---- 
-τ-τπττττςτ---- ] τῶν ἐπιπεσόντων π|------ τος, δεδόχ-- 
ϑαι τῶι] [ δήμωι, ἐπαινέσαι μὲϊν τοὺς στρατηγοὺς τοὺς στρατη]} - 

20 γήσαντας ἐφ᾽ ἱεροπίοιοῦ Ἡγησαγόρου τὴν πρώτην τε εράμηνον 
χαὶ σἰτεφανῷσαι χρυσῶι στεφάνωιζ, Σῖμον] [ ̓Απολλωνίου, Φύρ- 
ἰσωνα ᾿]ατροχλείους, ᾿Αϑήναιον Διονυσίου,] [| ̓Αναξιχράτην [Θρα- 
συβούλου, “Εχατᾶν Γνώτου, Πύϑεον Πυϑέ]ου, ᾿Απελλικῶνίτα 
Πειϑαγόρου, Μοιρώναχτα ᾿Ενδήμου, Λήναι])ον Ηρογένου᾽ [δοῦ- 

ϑθναι δὲ αὐτοῖς προεδρίαν ἐν πᾶσι τοῖς ἀγῶ]) σιν" ἀναγίγεϊῖλαν δὲ 
τὴν δεδομένην αὐτοῖς τιμὴν τοὺς] [ ἀγωνοθέτας [----οτ -τ--τ- ττ- 
ἐν τῶι] ϑεάτρωι, ὅταίν -----τ τ στ πσπτσος- ἀναγράψαι δὲ] 

[ἰ{}}ογᾶ6 νοὶρΆΓθ8. 4 Οὐο ἰθηροῦα πο ἰῷ τῦηογο πον, ἀθβηϊ Ὁ 

ΠΘΟΠΠΟΡΙΪ Ὠοϊηΐηθ αυοᾶ Υν. 414. 416 γοϑίϊίαϊ. ΝϑΙλ ἰ8 8Δῆη0 378 ἃ. ΟἾΓ. Οὐπὶ 

68}1}1}8. ἰὴ Αϑβίϑυη ἰγαϊθοϊξ , ὑηὸ ἰσί[Ρ ΘΧ 8Πη18 ῬγΟχί 6 ἰΏΒ6 ΘΠ 08 Ὠἰο {1- 

10]8 ἰηοίδιι8 65. 4 ΒΌΡρΙονὶ. [τὰ τῆς φυλακῆς Εουοϑεί. 8 Ηδθο νοοσᾶ- 
ὈῸ]1 ἰογιαα οἰΐαπι ἰῃ {{{π|ῺὴῪ (60 ἰηνθηΐϊ αν (ν. ἰηάίσθτῃ), οἱ Ὠθϑοὶο 8ὴ οἰΐδπὶ 

Ὠίοάοτο 810} η81] γτοδάθησα δἰΐ[ οχ ᾿ΙΡΥΟΓΌΠΙ τη δου  ρίουΠλ ΙΘΙΟΥΪα ΡΓῸ 

ἐξοπλισία φυοᾶα οαἰξίομθ8. ΒαΡθηί. ΕΥ. 48---40 ΒΌΡΡΙΘΥΙ. ὅ ΜίἀοίυΡ Πϊς 
ΤΩΘΙΟΘΏΠΔΡΪΟΤΠπι 4αΐἱ ῬΓΟΡΘ ὑτθθι ογϑηΐ ἀὺχ [α 586. 6 ΡίἰοἸ]οιηδοὶ ΡὨ ]8-- 

ἀοΙΡΏΪ, αυϊ ἰὰτὰ "δ᾽ πὶ βογοῦαΐῖ οοηΐρα ΜἰΕΗΡἀδίθτη ἃ Ἕ18}}}8 δάϊυΐαγα, τα} ]ΐ- 

[68 ἰπἰ6]}] ρθη αϊ δυηΐ (Οἵ, ὈΓΟΥΒΘΩ Ο6808}. ἀ68 ΗδΙ]Θηἰβιηὰβ [Π||| 4 Ὁ. 373). 

7 Νονϑ ΘδΟΓΟΠΒΓΌΙΩ ΟΌΤΩ ὈΓΘΘίΟΓΌΠ ΠΟΙ θ8 ΒΌΡΓΘ ΠΟΟ ΡὈ]Θ ἰβοϊατῃ ΓΘ]]}- 

4«υ186 δχϑίδηϊ. 



9246 ῬΑΡΒ. ὉΓΙΟΥ. [159-- 

τόδε τὸ ψήφισμα τὸν γραμματέα ἐν στήληι λιϑίνηι χαὶ στῇ σαι 
8ὅ ἐν τῆ! ἀγορᾶι-------τ- τ τς - Π μαι χε ----τ-ττττττττ-- [τῷ ὃ 

1600 Τὰρδυ]α ᾿Ἰθᾶγιθογοὰ ἱμνθηίδ Εγυγὶβ.Ό. Ἑα 5 {1.5 ἰπ 
Μουσεῖον χαὶ βιβλιοϑήχη τῆς ἐν Σμύρνῃ εὐαγγελιχῇς σχολῆς. περίο- 
δος β΄, ἔτος β΄ καὶ γ΄ (4876---1 878) ». ὅδ π. 489. 

[Ἐδ)ρξε)ν [τῇ] βουλῆι καὶ τῶι δήμωι, | [πρυταἀν]είων, στρατηγῶν, 
ἐξεταστῶϊν γνώμη" ἐπειδὴ Φανῆς Μνησιϑέου | [ἀϊνὴϊρ] ἀγαϑὸς 

ὅ ὧν χαὶ εὔνους διατελεῖ εἰς τὸν δῆμον τὸν ᾿Ερυϑραίων | [π|ᾶ-- 
σαν προθυμίαν ἐνδεικνύμενο[[ς], χρήματά τε ἐςήνίεἶγχεν ἄτοκα 
χα [ἢ] εἰς τὴν. ἔχπεμψιν τὶῶν στρατιωτ[ὦν]! καὶ τῆς ἀχροπόλεως 

10 τὴν καταί[σκαγρήν, δεδόχϑαι τῆι [βορλῆι, στείφ,αϊνῶσαι Φανὴῆν 
Μνησιϑέου χρυσῶι | [σἸσεφάνωι στατήρων Φιλιππείων | [πεντή- 

Ἰὄχοντα, καὶ ἀναγγεῖλαι τοῖ[ς] Διονυσίοις" ὅπως δὲ ἀναγγελϑήϊσε- 
ται, ἐπιμεληϑῆναι Ζηνόδοτον ] τὸν ἀγωνοθέτην. δεδόσθαι δὲ 
αὐτῶι καὶ ἐμ πρυτανείωι σίτησιν. ἀναγράψαι δὲ τὸ ψήφισμα 

20 τόδε εἰς στήλας δύο, χαὶ ϑεῖναι μίαμ μὲν εἰς τὸ ᾿Αϑήναιον 23, 
μίαν δὲ εἰς τὸ Ἡράχίλεον8, ἵνα ἅπαντες εἰδῶσιν ὅτι ἐπίίσταται 
ὃ δῆμος χάριτας ἀποδι[δ],ὄόναι χατ᾽ ἀξίαν τῶν εἰς αὐτὸν εὐϊε] ρ- 
γετημάτων. 

'τ-ν.......-......- -------.... 

ΤΙ(Ά]Ὸ8 Θχαταία8 στοιχηδόν. Ὠοϊοηάπη ο8[ χυοὰ ἰογμΔ8 [{{Θγαγτη ἰβηο- 
ΓΆΙΏΤΙΒ, συἷαὰ οχ Οἷβ ἰογίδβϑδθο ἀθ (ἰ}} δοίδίθ οοηϊθοίυγαιῃ ἢθγὶ ᾿ἰσυϊββθί. 

4 Απιοομυτ ϑοίθγα, ουπὶ ρῥγδϑϑίἀϊατα Εὐγίτῖ8 Βαρυϊδβϑοί, ἰὰ 86}}} ρογϑῃαὶ 

ὁδα88 ἰηάθ ἀθάυχίθ86 οοηδίδι (οἷ. Ε. [ιδιαργθοδί ἀθ τόρ ΕΥΥΓγΓδθογθ ρυ- 

Ὀ]οἶ8. ΒΘΙΓΟΙηἰ 4874. ἢ. 44). ϑοα πἰηΐηθ σογίαμα 6δῖ, δά 1Ππὰ ροι σβἰ ΠλΌ ΤΩ 

ἰϑη ρα 8 ἢος ῥ]Ὀἰδοί[ τη ΒρΘοΙδΓΘ. 4 Ε΄, 844. 8 6 ἩθΡου] 8 δρυὰ Ετγ- 

[ΏΓ8Θ08 οὐ οἵ. ΓΑΙ ργθο ΐ Ὁ. ὅδ. 

161 Ταρυϊὰ τηᾶγίηογθα ἱμνθηία ΟἸγπηρίδθ τρϑυϊ ἀϊθίη νϑγβα5 
ἃ ἴθ Ρ]0 ἴου8β. Εχ ἃ. Ἠἰγβοιίϑ αἰ ἀρόσγᾶρμο οαϊάϊ ἄγοῃ. Ζ61-- 

ἴυηρ ΧΧΧΥ (1877) ». 38 η. 86. 

[Ὁ δᾶμος ὃ Βθυζαν[τίων) 

[ςγᾶ6 νοϊραγθθ. (Ὕί. Ῥϑαυβ. ΥἹ, 156, 7: Δημήτριον δὲ τὸν ἐλάσαντα ἐπὶ 
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[βασιλ)ῇ ᾿Αντίγονον [Δαματρίου]. 

Σέλευχον στρατιᾷ χαὶ ἁλόντα ἐν τῇ μάχῃ, χαὶ τοῦ Δημητρίου τὸν παῖδα ᾿Αντί- 
τόνον, ἀναϑήματα ἴστω τις Βυζαντίων ὄντα. Ἀθρίαμη ποτηθῃ αὐυοὰ ν. 3 Ὠ6668- 
βαγῖο τοϑίϊ ποηάυτμη οϑί, Εἰ α]ατὰ οι τοῦθ (382 ἃ. ΟὮγ.) ΓΘΟΘΏ ΓΙ ΟΓΘΙῺ 

ἰηάϊοαι. Νϑαιθ ῥγοχί μηδ 8ῃηΐἷ5 ἴδοί]θ ἢθτγὶ ροίαϊν αἱ ΒγΖδηίὶ Αηὐσοηυτῃ ἢος 

ΠΟΏΟΓΘ ϑίδοογοηΐ, ἄστη ἰ8 Μαοθαοῃΐδθ ἱπηροῦὶο μοί 5 οϑί (277|6 ἃ. ἍσὮν. 

α΄. ΥΥ δον ΡὨΪ]. Ππίονβ. Υ̓ ὑ. 360 5ᾳ.). 

1023. Ρ[]ὰ τλϑγτηοῦὶβ Ηγτλθί! ἱπνθηΐᾶ δὰ 85. Ποιηοίγίυη Κα- 
τηφόρη. ἘΒαά. Ρ[(ἰαΚἰ8Β ΕρΙ. 4408, Κυπιδηυ 15 ΡὨ δ᾽. 1 Ρ. 136. 
ΚοΘΏΙοΡ (. 1. Αἰν. 1 3381. Εἷ. Ἀ. ΚΙυΘΡΟΡ, γογβδηαϊαησοῃ ἀδΓ 

ΡἈΠΟΙο  ἰβομθη (6861 5ομαῖν ἴῃ Δ γζθυγο 1863. Ρ. 97 584α. 

--- -- ειαν ... σε -------΄ [--- Ἰκολιόρκησεν 1 τῆς ει[-- - 
--͵-τ--- εἶν ὅσα ἦν2 ἐν τεῖ τῶν ἐναντίων συμμαχία[ι. θυ- 
μο[χάϊρη[ς] δὲ ὃ δὸς ὁ τούτου, πατὴρ δὲ Φαίδρου, χείροτονη- 

δ [θεὶς στρατηγὸς ὑπὸ τοῦ δήμου ἐπὶ τὸ ναυτιχζὸν ἔπλε] υσεν ἐπὶ 
τῶν νεῶν ἃς ὃ δῆμος [τῶι τῶν Μαχεδόνων στόλωι) [ συνέπεμ- 

|| γ806 ὙοΙθδγΟΒ ῬγϑϑίουΡ Ξ. Ρθοἰβοϊϊπτη αὰὸ ΒΟΠΟΙΘΒ ἀθοθΓ ΠΡ 

Ρῃαθάγο ΤἈγ)ΟΔΓίΒ ἴ. ϑρηθίο. αὐτὰ ΚΊΌΘΡΌΟΙ ἰἰυϊῦη δηηο ΟἹ]. 48ὅ, 4 

(3880[79 ἃ. (Βν.) ἐγ δυϊδβδοί, Ἠθυτηδο 11 Ρ. 801 Θ'πὶ ἀθοθίῃ ἰθγθ 8ηηΐ8 γθοθη- 
Ὠογθῖ ἀθιηοηβίσγανὶ. Αηηο 447, 4 (3710 ἃ. (ἢγ.) δηι υΐοῦ 6856 0 ροίοϑβί, 
4υΐα 80 γῖο98 Δγομποηίυχη αὶ πἰο ΘΟΙΔΙΠΘΙΩΟΥΔΗΪΌΓΡ, Οογίθ ἀϑαὺθ δὰ Ο]. 427, 4 

ἀοβοθηάϊ!ῇ (οἷ. ηοἱ. 48). Εχ αἰΐοτα ρᾶγίθ ὅπηο 138, 8 (266 ἃ. (ἢχ.) υἱααθ 

ὈΓΐοΡ οδί (αἵ. 4649). Αό ψυυστὰ 68, αἀὰ86 πἷο ἀθ Απίίροηο βογὶρία [πϑγυπί, 88- 

ιἰι6 ΒοΟΠοΟΡἤοα ἴαἶ8θδ80 σορβθηίδηθυση 811, Ὀ6}}}1 ἙΟγοιηοηϊαοὶ ἰηἰτΐΐο ΠοΟ ἀθ076-- 

τὰ δ᾽ἱᾳυδηίο δηϊαυϊυβ 6880 ἀθθϑί, αἰ υ]ΐγα δηηῦτ ΟἹ]. 438, 1 (368[78. ΟΠ γ.) 

ἀθϑοθπάθσο 0110 τηοᾶο Ἰἰσθϑί. 4 ὨϊοϊϊαΡ ἀθ ᾶἃνοὸ Ρμδοάγὶ, ψφαυὶ νἱἀθίγ 

Ρῃδθάγιβ (1186 ἢ. ϑρμοί(ἰυ8 (986) 6580. Εὔα Ὀ6)10 [,δηηΐδοο ἰὴ ΕἸᾺΡΟΘα ΓΘΠ 

ὈΘῺΘ φο58:85886 Ὠδυτϑῖ ϑίγαθο Χ ρ. 446. θυο {{{0]} ἰπ δ ατη 5ρ6οίδ ο ῬγΟ Δ} 1- 

6 ϑυμηρϑιί ΚΙ., οἰβϑὶ ηἰπηϊβδ δυάδοίοῦ ν. 8 ἢπ. ἰηβυ]ὰθ ποϊθθη γοϑίϊαϊ. 

4 [--- τς μενος ἃ ἦν ΚΟΘΒΙΟΡ. ὃ Υἱρίηϊ! ἴίογα 1 ἰογὰθ σΘοηβυ]ίο ἀσ]θίϑθ. 

ὈροΟΥβθοι8 Οθβοι. ἀ68 Ηδ]θηἰϑιηῦβ ΠΠ, 4 Ρ. 186 ῃοΐ, 9 ᾿Αντιγόνῳ 8ογίρίαχα 
[αἰ886 ἰπαϊοσαί, «υΐδ 8118 οἰυδάθιῃ {ἰ{1}1 Ἰοοὶβ Απἰροηὶ οὐ Ὀοιηθίγιὶ Ὠοτηΐηδ 

ΘΥΓΆ88 βἰῃί. ΚΙΌΘΌΘΓ ῥ. 108 τεῖ τῶν Μαχεδόνων δυνάμει δυΐ ταῖς Κασσάνδρου 
ναυσὶν οχϑου]ρία ρυΐαί. ΑΟ 8ὶ γορυϊδαυουίϑ, ἰὰ χυῃοα ΚΟΘὮΪΘΡΙΒ τηοηπὶΐ, 8ΠΠ0Ὸ 

400 ἃ. Οἢγ. οὔτ ΡΒ ρΡρυΒ Αἰ σα ναϑίαγοὶ, ἤδθο ἀδίοία 9886, Οδϑβδῃαγὶ 

ᾳυϊάθσιηῃ ταθϑηϊΐο ΟΌΤ (ΟἸ]Θγοίυῦ ὩΟη ἔπ8580 οΘοησθᾶθ8, 868 Μασοοθάοηυτμ ΠΟΙΏΘΗ 

ΠΟῺ τηΐηυϑ ααυδί Αἰ ροηὶ ἰὰπὶ ΑἰΒΘηἰΘηΒίδυ8 οαΐο [υΐ8860 {ἰἰν08 ΧΧΧΙ, 44,1 

(δαοογαοίδε ριδἰο08 --- ἀθἐθϑίαγὶ αἰ θωδοογον Ῥἠέρριμη, ἰδ γος θὲμι5 γθοηιμ- 

6, ἐθογγθδέγο8 ηαυασϊοδηθ οορίαΒ, Μαοσθάοποηι σθη 5 ον θ θη ΘΉ6 Ὁ 6) 
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πεν εἰς τὴν ᾿Ασίαν καὶ συνδιεπολέμησίεν τῇ ὸν πόλεμον τὸν ἐν 
Κύπρωι4 χαὶ ἔλαβεν Ἅγνωνα δ τὸν Ἰ]ήιο}]ν χαὶ τὰς ναῦς τὰς 

10 μετ᾽ αὐτοῦ, καὶ ἐπὶ Πραξιβούλου ἄρχονίτ]]ος5, Γλαυκέτου 7 χα- 
ϑειληφότος Κύϑνον καὶ χαταγαγόντιος ἐντεῦϑεν τὰ πλοῖα, τήν 
τε πόλιν ἔλαβεν χαὶ αὐτὸν [| Γλαυχέτην χαὶ τὰ πλοῖα τὰ μετ᾽ 
αὐτοῦ, καὶ παρεσχεύϊασεν ἀσφάλειαν τοῖς πλέουσι τὴν ϑάλατ- 

1ὅ ταν᾽ Κασσάνδρου δὲ πολιορκοῦντος Ὠρεὸν" ἀποσταλεὶς στίρα- 
τηγὸς ἐπὶ τῶν νεῶν τῶν τῆς πόλεως τοὺς πολίτας [ τοὺς πλέοντας 
ἐν ταῖς ναυσὶν παρειτήσατο ὥςτε [τ||ῶὧν συμμάχων μόνους Ἀϑη- 
ναίους ἀλειτουργήτους | εἶναι τῶν ἔργων τῶν πρὸς τὴν πολιορ-- 
χίαν᾽ χαὶ αὐϊτὸς δὲ Φαῖδρος τὴν αὐτὴν αἵρεσιν ἔχων τοῖς 

20 προγόϊζγογνοις διατετέλεχεν ἑαυτὸν ἄξιον παρασχευάζωϊν τῆς 

ἰοϑίδίιγ, οἰϑδὶ ἰάθιη ὃ 4 υαδὶ ἀθ Θχϑουῦ! ρϑηαΐθ ποι ηΐθὺ8 ἀἱοὶξ, β8η9 ἈΠ ρρατα 

δἰυβαιθ τηϑίογοβθ 80108 δοϊωϊηθιηοσαί. Ουοάδὶ ὨθΟθβ86 ποὺ οϑί Απίϊβοηὶ ἢ0- 

ΘῺ ΓΟΡΟΠΟΙΘ, ΚΙυθθοσὶ γα οηθιὰ ρῥγδοίθγοσηυϑ αυἷἱα δὶς Ὡοη ΟΡῸΒ οὁ8ὲ ὈΘΙ] τα 

ἀγρυίυμῃ οοίογοχφυΐῃ ρἰϑδηὴθ ἱβηοίυμη Πηρογθ; Ὠθαὰθ ἰπίθ ]αογθίανΡ, αυομηοᾶο 

ἰαοἴαμη 658θῖ, υἱ Αἰ Βθηΐϊθη808 ἃ. 89] ἃ. Οἢγ. Αηἰβοηθπι ρο βϑί γα τα Ὡδνυῖ 08 

δαϊαναγθηῖ. 0]. 444, 4 (8940 ἃ. ΟἈγ.) Απτὶροηαμα οοηΐγα Ρογάϊοοδθ Οἱ δ8-- 

801, Οουἱξθαβθηο ρῥγδοίυ βδοί, [6] οἱ ἱθὺ Ῥρυσηδδθθ Ογργυμααθ οορίβ80 σοπίθοὶί 

Ῥγογϑθη. ὅ'ϑα υδυὶ ϑιγ } }}8 δὶ (οἵ. ηοΐ. 8) δὰ οογίδμπηϊηδ δηηὶ Ὁ]. 116, 1 

(8465 ἃ. ΟἢΓ.) θθὸ τοίθσθηἀδ ουσῃ Κίυθροσο. Τυμ Θηίΐσῃ ϑ6] θυ ̓ πὶ Ρίο]6- 

Πλϑθυζ αι Ο]8886 σοπίγα Απίβοηυτη οἱγοαὰ αὙὐργατα ὈΘ6ΙΠ1πλ 6 58515586 οομπδίδί. 

Ουο8 δάϊυΐοβ 6880 (δϑβδηάγὶ οἱ Αἰμϑηϊθηβίυπη ἢδυΐθυβ οχ ΠοΟ {{{0]0 ΘΟΠορὶΐ 

ΚΙ. δ αἢ ΡΙ]αί. Αἰοχ. 40 ἐπεὶ δὲ τοὺς περὶ αὑτὸν ἑώρα (᾿Αλέξανδρος) παντά- 
πασιν ἐχτετρυφηκότας καὶ φορτικοὺς ταῖς διαίταις χκαὲ πολυτελείαις ὄντας, ὥςτε 
Αγνωνα μὲν τὸν Τήιον ἀργυροῦς ἐν ταῖς κρηπῖσιν ἥλους φορεῖν (οἵ. ο. 388). 
Νυϊηταῦστῃ (Μίοηηοί ΥἹ, 876) θχϑίαγο ἰηβογίρίαμα ἽἌγνων Τηΐων ταοηαΐ! ΚΙ. 
Τυὼ (8416 ἃ. ΟἾγ.) ϑυδγουβ Απίϊροηΐ [υΐ8806 νἱασίυν. 6 ΟἹ. 416, 8 

(834δ[4. ἃ. ΟΒγ.). 1 Ῥαυὶ αυϊησυδρίηΐα πανί 80 Απίίβορο δα Ροϊοροημοδὶ 

ΟΥ̓ΔΙῚ ΓΠηΐβϑογαι (Ὠἱοάον. ΧΙΧ, 62) υῃο ῥγδοίπίββο βυβρίοαία Κὶ. Ὠγουβθ- 

Ὧ08 αυοαὺθ αοϑοἢ. ἀθ8 Η6]]. 11, 2, 418 ουμὴ Απήφοηΐ δυδυοῦυπι ἰπαϊοδί. 

Αἱ ΟἸδυοσθοίαθ ὨΘἢ Ὥδνοδ Ιοηϑα8 Πϑυϊΐϊ,, 860 πλοῖα (ν. 43), υἱ Δρραγϑαΐ δυτα 

ῬὈγδϑάοηθι ἔμ 886. 8 ΝΟ αὔθ οθρογδῖ, 8θἃ αυΐδυβ ἱρδθ οὐὕτὴ βυὶδ νθ}6-- 

μαΐυν. 9 Ε΄. Ὀἰοάον. ΧΙΧ, 16: ἀναζεύξας οὖν (Κάσσανδρος) μετὰ τριάκοντα 

νεῶν εἰς ᾿Ωρεὸν ἐπολιόρκει τὴν πόλιν. ἐνεργῶς δ᾽ αὐτοῦ ταῖς προςβολαῖς χρω- 
μένου, καὶ τοῦ πολίσματος ἤδη κατὰ χράτος ἁλισχομένου, παρεγένετο βοηϑήσων 
τοῖς Ὠρείταις Τελεσφόρος μὲν ἐκ Πελοποννήσου μετὰ νεῶν εἴχοσι καὶ στρατια»- 
τῶν χιλίων, Μήδιος δ᾽ ἐκ τῆς ᾿Ασίας ἔχων ναῦς ἑκατόν. οὗτοι δ᾽ ὁρῶντες ἐφορ- 
μούσας τῷ λιμένι τὰς τοῦ Κασσάνδρου ναῦς πῦρ ἐνῆχαν, καὶ τέτταρας μὲν κατό-- 
καυσαν, παρ᾽ ὀλίγον δὲ χαὶ πάσας διέφϑειραν τοῖς δ᾽ ἐλαττουμένοις παραγε- 
νομένης βοηϑείας ἐξ ᾽Αϑην ὧν ἐπέπλευσαν οἱ περὶ Κάσσανδρον χαταφρονοῦσι 
τοῖς πολεμίοις. συμβαλόντες δ᾽ αὐτοῖς μίαν. μὰν χατέδυσαν, τρεῖς δ᾽ αὐτάνδρους 
ἔλαβον. ἀθδία 86 βυῃί Ο]. 446, 4 (8488 8. 6Βγ.). 
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πρὸς τὸν δῆμον εὐνοίας" καὶ ἐπὶ Νιχίου μὲν ἄρχοντος 19 στρα- 
τηγὸς ὑπὸ τοῦ δήμου χειροτονηϑεὶς ἐπὶ [ τὴν παρασχευὴν δὶς 11 
πάντων ὧμ προςῆχεν ἐπεμελήθη καλῶς χαὶ φιλοτίμως καὶ ἐπὶ 

4 τὴν χώραν χειροτονη εὶς πλεονάχις καὶ ἐπὶ τοὺς ξένους γενό- 
μενος τρὶς [τὴν πᾶσαν ἐποήσατο σπουδὴν ὅπως ἂν οἱ στρατιῶ- 
ται ] ὡς ἄριστα κατασχευασμένοι παρέχωνται τὰς χρείας τῶι 
δήμωι" πρεσβεύσας δὲ πρὸς τὸν βασιλέα τὸν [ πρεσβύτερον Πτο-- 

80 λεμαῖον 12 ἐχόμισεν τῶι δήμωι σῖτον [καὶ χρήματα᾽ χειροτονη- 
ϑεὶς δὲ ὑπὸ τοῦ δήμου ἐπὶ τὰ [ ὅπλα στρατηγὸς τὸν ἐνιαυτὸν 
τὸν ἐπὶ Κίμωνος ἄρχοντος 14 διετέλεσεν ἀγωνιζόμενος ὑπὲρ τῆς 
χοινῆς σωτηρίας, καὶ περιστάντων τεῖ πόλει καιρῶν δυσχόλων 
διεφύλαξεν τὴν εἰρήνην τῆι χώραι, ἀποφαινόμενος ἀεὶ τὰ χρά- 

ϑδτστα, καὶ τὸν σῖτον ἐκ τῆς χώρας χαὶ τοὺς ἄλλους χαρποὺς | 
αἴτιος ἐγένετο εἰςχομισϑῆναι, συμβουλεύσας τῶι δήμωι συντε- 
λέσαι [---τ-- --α- [-- -τ καὶ τὴν πόλιν ἐλευϑέραν χαὶ δημοχρα- 
τουμένην αὐϊτόνομον παρέδωχεν χαὶ τοὺς νόμους χυρίους τοῖς 

40 μεϑ᾽ ||] ἑαυτὸν [------τ τ τ- τ τπτο- 14] διετέλεσε χαὶ λέγων καὶ 
πράττων ἀγαϑ|ὸν ὅτι ἠδύνατο ὑπὲρ τοῦ δήμου [- - ----ἰ τ- τ τ τ 
-τ τς τ τ -116᾽ χειροτονηϑεὶς ἐπὶ τὰ ὅπλα πρῶτος 16 ὑπὸ τοῦ 

10 ΟἹ. 444, 41 (3966 ἃ. ΟΒγ.). 44. Ουῦμὰ ΝΙοί88 ἄρχων ὕστερος ἀϊοαίαΓ 
ἰῃ ἀυοθυβ {{{ι}18 (ἃ. 1. Αἰ. ΠῚ 499. ΜΕ. 468 ΔΡοΣ. [η8{. ἰη Αἰἤθῃ Υ' ". 83θ) 

δίχα οχ Ὁγίοῦο χυϊάθιῃ οχ δΐβ ϑρραγθϑαῖΐ, οἰϊδια φὈγγίϑηϊαγυμη ἀἰδυγ [10 ὮΘΤᾺ 

ΤΩΘαΪο ἴογθ 8δῆηο0 46 ἰπίδογο οοθρίϑιῃ 6886, ἰηρθηΐοβο ἮΝ δον 2 Απίϊσοηοβ 

Ῥ. 388 πονὰ οπηηίυτη τηδρίβίγαία πὶ ΟΟΥΑἑἷα [τη ἰα586 σοῃΐθοϊΐ, πιὸ ἰδοίυτη 

ΟΘ880ῖ, υἱ ΡῬΗδΘαΓΒ ϑοάθπὶ 8ΠΠη0 ΟΝ ὈΪ8 ὈΓΔΘΙΟΥ ΟΥ̓ΘΑΓΘΙΏΓ. 44 Ρίο]6- 

τη 608 [δρὶ ἴ., φυ τοβηαᾶν 806---285 ἃ. ΟἜΓ. Ηδηο Ἰομαι μι ἰῇ ὈΓΟΧΙΤΩ8 

ρΡοϑὶ ὑγθϑ Ὠοιμθίγ!ϊ ἱταρϑῦίο ᾿θογαίδτη (487 ἃ. Οὔγ. οἷ. ἢ. 140. 4144) ἰθτὴ- 

Ρογᾷ ἰμοίαάθρ ρυϊαυθυῖτα. 48 ΚΙυθροσὶ βθηϊθηζίδιῃ, αυἱΐ ΟἹ]. 4148, 3 (987|6 

ἃ. ΟἘγ.) τηϑϑηαυθ ααἱ ΟἹ]. 4844, 4 (9810 ἃ. (Οἢγ.) Οἰτηοπ 8. δηηπ τ 5 Δί ΘΓΘΙΑ 

(Ηἰθγμπῖδο [1 Ὁ. 804) ἰᾳγ6 τγοίδοὶὶ ΚΟΘὮΪΘΡ. [086 γΟΓῸ Οἰτμλοηθ οἱ ΧΘΏΟΡΒὨΟΙ- 

ἴθτῃ ῥγοχίῃν β ροβϑί Ῥυγγμὶ οἰδάθι δημῃὶβ ἰγίρυϊ,. Αἱ δῆῆυβ Ο]. 147, 2 (2710 

ἃ. (Βγ.) ΡυΓδγαί: τηδρὶϑίγαία οσουρϑίυβ θϑὲ, Οἰμῃηοηθ δυΐθι ὈΓΟΧΙΤὴΘ ἢ6- 

απὸ Ῥυϊπαγαίαβ8 ἤθᾷὰθ ΧΘηΟΡΒΟΝ βΘαΌΘΡίΡ (οἷ. ἠοῖ. 31), αῦδγο Κοθῃ]θγὶ 

ΒΘ θη 81 86 πηοᾶο ἰθῆθῦθ ροββοιλιϑ, π΄ βἰδίυθγθιηϑ Οἰτποηθιη ΟἹ. 427, 8 

(310|69 ἃ. (ἢΓ.), Χοπορβοηίθιῃ 4848, 4 (9681 ἃ. Ογ.) ἰῃ τηδρίβίγαία {01886. 

Αἱ δοῦ ὩΟῺ ΘΟΠΟΙ δ᾿ οὑπὴ οἷ8 4080 ΒΌΡΓΑ ἀὁ δυΐθ5 (ἰ{0}} δοίϑίθ αἰβρυϊδία 

ϑάη:. ΟὐδΓῇο τηδ]0 Ὗ αν Ζίυτἢ δοαυΐϊ, χαὶϊ Οἰηοθ δπίθ ῬυγΥὶ τηουίθυα 

ΟἹ. 1260, 8 (4148 ἃ. (ἢγ.), ΧΘΠοΡΒοηΐθπι ἱρ80 χῦο {116 οοοἰάϊξ δῆῃο ΟἹ]. 127, 
4 (4741 ἃ. ΟὨγ.) ἰὴ τηδαίϑίγαία [886 5ἰαία (ΑἸ βοηο8 Ρ. 338. 364). 

44. [οβαίοποὴ δὰ Απίροηῦτῃ ϑαυθοορίαιη ΕΠΌΌ]0 δγομβοηίο (οἵ. ηοί. 34) Πίο 

δοιδιθιηούδίθῃ [υ896 οοηϊθοὶί ὙΥΠἸΔτ ον 2. 46 6 Ὀομοῆοί 8 αυ860 Ἰοραία 8 

ἃ ἴοβὸ ἱμηροίγαβϑοί Ρηδϑάγυϑ ἢἰο ἀϊοίαμῃ οτγαΐ. Ν. 46 1. 6. ργίιαυϑ ροϑὶ 

᾿ 
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46 δήμου [| στρατηγὸς τὸν ἐνιαυτὸν τὸν ἐπὶ Ξενοφῶντος ἄρχοντος 17 

διετέλεσε πάντα πράττων ἀχολούϑως τοῖς τε νόμοις καὶὶ τοῖς 
τῆς βουλῆς καὶ τοῦ δήμου ψηφίσμασιν [---ἰτ - τ τ-ττῖ-- |-- - - 

80 ---τς |---τ-ττττ- ἰ-τ-τττττςτ- [-ττττττς- 15] καὲ ἀγωνοϑιέ)- 
της 19 χειροτονηϑεὶς ὑπὸ τοῦ δήμου ἐπὶ Νιχίοίυ ἄρχοντος29 ἐπε- 

δῦ μελήϑη τῶν τε ϑυσιῶν ὅπως συντελε[οἠϑῶσ)!ι πᾶσαι χατὰ τὰ 
πάτρια καὶ οἱ ἀγῶνες ὡς χάλλιστοι | [ἔσοννται καὶ ἄξιοι τῆς τοῦ 
δήμου φιλοτιμίας, χαὶ ὕστερον] τοῦ ὑοῦ Θυμοχάρου ἀγωνοθέτου 
χειροτονηϑέντος [ἐς τὸϊν ἐνιαυτὸν τὸν ἐπ’ Εὐβούλου ἄρχοντος 3] 

60 συνεπεμεϊλήϑη καὶ τούτωι πάντων, φανερὰν ἀποδειχνύμενος ἐμ 
πᾶσιν ἣν ἔχει πρὸς τὸν δῆμον εὔνοιαν" χαὶ τὰς δἄλἰλας δὲ πάσας 
λειτουργίας λελειτούργηχεν φιλοτίμως, χαὶ ὅσαι ἐπιδόσεις γεγόνασιν 
ἐν τῶι δύμωι πασῶν μετέσχηχεν 22, χαὶ ἐπὶ πᾶσιν τούτοις ἐστε- 

θδ φάϊνωται ὑπό τε τῆς βουλῆς καὶ τοῦ δήμου ὅπως ἂϊν οὖν φαί- 
νηται καὶ ὃ δῆμος τιμῶν τοὺς ἀγαϑοὺς | ἄνδρας καὶ ἀξίους μνή- 
μης, ἀγαϑεῖ τύχει, δεδόϊχϑαι τεῖ βουλεῖ, τοὺς προέδρους, οἴτι- 
νες ἂν λάϊχωσιν προεδρεύειν ἐν τῶι δήμωι, ὅταν αἱ ἡμέραι | αἱ 

10 ἐχ τοῦ νόμου ἐξήχωσιν, χρηματίσαι περὶ τούτων, γνώμην δὲ 
ξυμβάλλεσθαι τῆς βουλῆς εἰς τὸν | δῆμον, ὅτι δοχεῖ τεῖ βουλεῖ, 
ἐπαινέσαι Φαΐδροϊν Θυμοχάρου Σφήττιον, καὶ στεφανῶσαι αὐτὸν 
[ χρυσῶι στεφάνωι χατὰ τὸν νόμον ἀρετῆς ἕνεχ [α] χαὶ εὐνοίας 

18 ἣν ἔχων διατελεῖ περὶ τὸν δῆμον τῇὸν ᾿Αϑηναίων: χαὶ ἀναγο- 
ρεῦσαι τὸν στέφανον Διονυσίων τῶν μεγάλων τραγωιδῶν τῶι 
ἀγῶνι τῶι | χαινῶι, καὶ Παναϑηναίων τῶν μεγάλων τῶι γυμνι- 
χῶι ἀγῶνι" τῆς δὲ ποήσεως τοῦ στεφάνου | καὶ τῆς ἀναγορεύ- 

80 σεως ἐπιμεληϑῆναι τὸν ἐπὲ [| τεῖ διοιχήσει. στῇσαι δὲ αὐτοῦ 
τὸν δῆμον χαὶ [εἰχόνα χαλχὴῆν ἐν ἀγορᾶι, χαὶ εἶναι αὐτῶι σί- 
τίησιν ἐμ πρυτανείων καὶ ἐχγόνων τῶι πρεσβυτίάτωι ἀεί, καὶ 
προεδρίαν ἐμ πᾶσι τοῖς ἀγῶσιν | οἷς ἢ πόλις τίϑησιν. χειροτο- 

68, 4080 δὺ Αοἠἰμοηο ΑἰΠΘΗΪΘΩΒΙΒὰΒ σοησθϑθα 6880 δηΐθα γϑδί πη ογϑί. 

41 ΟἹ. 491, 4. (919 ἃ. ΟΒχ.) ποῖ. 43. 18 Ουἱὰ Αἰδοΐίθηθοβ ΡΎΤΓΒΟ 68680 
ἰθοϊβϑϑϑηΐ ἰο βογίρίαπλ ἔυἶ856 ταοηυ] ὟΝ. 49 ΘΟΤΗΣ. δ δΒοῦ τηδρίβίγαία 

οἵ, 4481 40 Νίοϊα8 ΟἰΓΥΏΘηΒ.8 (Ο]. 4194, 4, 4840 ἃ. ΟἾγ. οἵ. ἢ. 144. 

448). 41 Ιάθιῃ (. 1. Αἰ. 1 289. Αηησμῃ 0]. 146, 4 (4788 ἃ. (ἢΓ.) 6586 

ἰδ δοαΐϊθ χύδτη ὈγΓΟΌΘΟΙ ΘΓ. οοηϊθοὶς ὙΠ ον 2 Απἰίβοποβ Ρ. 84. Ναϊη 

συλ ΟἸΠΪΏΟ ρογρϑθσοὶ δηηὶ ἰηίον ΟἹ]. 4124, 4 οἱ δυΪϊὰ5 ρ]ΘὈἰδβοὶ! ἰθραϑ ν- 

ουἱ 5ἰηΐ, ὁχ (. 1. Αἰἴ. ΗΠ 880 8ο.η.8, ὈΓΟΧΙΤΩΟ ροϑί ΟἸΟΠΘῚ ΒΠΏ0 ΔΙΟΠΟΩΐδ8 

[1880 οὐ ΠΟΙΏΘη 9ΘΏΘΙΝνΟ οαϑὰ οοἷο ᾿ἰογ88 Ὠαροῦοί, ἰὰ ᾳυοα δοουγδίθ 

συδάγαΐϊ ἰη ΕΡυ]υΙη. ῶῷ Οἱ. 1649, 



468] 11. ΑΡ ΑἰΙοχδηανγὶ Μαρῃὶ τοῦ δὰ σοῦ ἀο]οίϑιῃ. 9251] 

8ὅ γῆσαι δὲ τὸν δῆϊμον ἤδη τρεῖς ἄνδρας ἐξ ᾿Αϑηναίων, οἵτινες 
ἐπιμελήσονται τῆς τε ποήσεως τῆς εἰχόνος [ χαὶ τῆς ἀναϑέσεως. 
ἀναγράψαι δὲ τὸ ψήφισμα τὸν γραμματέα τὸν χατὰ πρυτανείαν 

90 ἐν σ{[τ]ήλεν λιϑίνει χαὶ στῆσαι παρὰ τὴν εἰχόνα᾽ [᾿ εἰς δὲ τὴν 
ἀναγραφὴν τῆς στήλης μερίσαι τὸν ἐπὶ τεῖ διοικήσει τὸ γενό- 
μενον ἀνάλωμα. 

Λύανδρος 38 Λυσιάδου ᾿Αναφλύστιος εἶπεν᾽ ἀγα] [(ϑ]εῖ τύχει, 
δεδόχϑαι τῶι δήμωι, τὰ μὲν ἄλλα [| πάντα πράττειν περὲ τῆς 

95 δωρεᾶς ἧς εἴτηχεν 34 [[Φ]αϊδρος κατὰ τὸ πρότερον ψήφισμα ὃ 
Λύανδρο!ς εἶπεν" τοὺς δὲ ϑεσμοϑέτας εἰςαγαγεῖν αὐτῶι τὴν δο- 
χιμασίαν τῆς δωρεᾶς εἰς τὸ δικαστίήριον χατὰ τὸν νόμον. ἐπὶ 

100 τὴν ἀνάϑεσιν τῆς εἰχόνος οἶδε χεχειροτόνηνται: Θυμοχάρ[ης 
Σφήττιος 28, Μένων ᾿Αχαρνεύς 26, Στράτων | Σφήττιος. 

ἴῃ ΘΟΙΓΟΠΔ: Ἢ βουλὴ [ὃ δῆμος. 

48 Αὔανδρος Ιορογθ τρϑ]αἱξ Κ]., {Ππ|ἃ4 Ὠοτωθη Οατγδθουτη 6886 ἤθβϑη8. Αἱ 
υἱ Πείσανδρος, Σώσανδρος χυΐϊάοηι ἰγοαυθης,ϑδίτηα, Πείϑανδρος, Σῶνδρος (ἰ. 6. 
Σῴανδρος) ταγὰ 864 ποαυδχύδηι ἰμδυάίία βαπί, 816 οδάθιη ἴῃ Λύσανδρος οἱ 

Λύανδρος ταίϊο ἱπίογοοάϊ!. 44 1. 6. ἤἥτηχεν᾽ ΜΘΙΩΟΓΔΌΙ6 68[ ὑχπὶ ἰδπλ τοοσἕβ 
ἰαἶ886, αὐ Ποτηΐηθ8 46 γΓΘρΌθ]οα ὈΘὴ6 τοῦ ἰἱ ἱρϑὶ ργϑοιηΐα ροίθγθηίύ. Νϑιὴ 

[γυβίγα ποὺ ἰη {{{1}} νϑΐ8 1Π6586 ἡθρδΐ ΚΙΌΘΌΘΓ Ρ᾿. 426. 25 Ρηδοατὶ ἢ] 5. 

αἴ. ν. δὅ7. ἡ. 4164, 69. 46 Επηάριῃ ἴῃ ἀδοῦϑθίο ΒΟ ΟΣΑσΪο Ζοηοηΐβ Ὠίος. 

1δον. ΥΙΙ, 12 ΘοΙ ΘΙ ΟΥ̓ΡΙ, Ὁδὶ 58η6 ὨΟΙΏΘΩ ἰῃ ἸὈΓ8 ΘΟΥΤυρίυ ἢ οϑδί, τΔ0- 

ηυἱι ΚΙΌΘΌΘΓ. 

108 Τάὰθυ]ὰ τρδυτηογῖβ Ηγιηθῦ ἢ ἱηνθηία Αἰμθηΐβ ἰῇ ἅΓΌ(Θ. 
Εἀά. Ἀδηραθό Ερῃ. 1. Δηΐ. Ηδβ]]. 4ὅ8. Ρι((αΚὶ5 ΕΡῃ. 3017. Ἐχ 

Β00 ὙΘΙΒθη 40 ΔρΡΟγΆΡΒμΟ ΚΟΘΆΪΟΡ (. 1. Αἰΐ. Π 382. 

Θεο[. [ Ἐπὶ Πειϑιδήμου ἄρχοντος : ἐπὶ τῆς Ἐξρεχϑεΐδος δευτέ- 
ρᾶς π|[ρ]υτανείας. 

[{|ογᾶθ ὙοΙσᾶγοβ, ηἶδὶ αυοὰ ποᾶο Π τηο6ο0 ΠῚ οἱ ὦ ἰῃα6 ἃ ν. 9 ρ]6- 

τυαυθ Ω. οδϑί. Τιίυ]β ἰῃ ἀμί νογϑαϊα ααϊάθιη στοιχηδὸν ἰποίδα5, 86ἃ ροϑί 

ν. 48 ογάο σοτῃρ υτὶρυβ ἰοοΐβ ἰυγΡαίιι8 681. 4 Ἐοθάμϑ φυοα δΐο ἐθηθΙη 5 

6111 ΟὨγοιηοηϊάοὶ (Νίϑ αν ὕσθθου ἀθη σμγοιηοηἰ θίβοβθη γος. ΚΙθίηθ Βοηγις- 

ἴθῃ 1. 464 84ᾳ. Ὀιιούβθῃ 6680}. ἀ608 Η6]1]. 11, 1 Ρ». 38ὅ 544.) ἰηϊϊο ἴδ80- 

ἴπτ 6880 Δρρᾶγοὶ. ϑοὰ ἀθ ἰθιρογθ οἰὰβ Ὀ6}}} ἢΪ}1] βοίσηιβ, αἰδὶ Αγϑυμὰ [.8- 

οθαἀδοϑιβοηϊογ ἢ Γοβθῖ ἰὴ Ῥαθη8 ΟδΘϑΠ 6880 800 ἤηρι ΟἹ. 428, 8 (νογθ 26 

ἃ. Οἢγ.), οἵ Αἰ βθῆδβ 80 Δμηίξίβοηο ἀομδία οδρία8 968 ἃ. (ἢν. (ὈγΌγβθη Ὁ. 348 
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5 Μεταγειτνιῶνος ἐνάτει ἱσταμένου, ἐνάτει τῆς πρυτανείας, ἐχχλη- 

σία κυρία" τῶν προέδρων ἐπεφήφιζεν Σώστρατος ΚΙαλλιστράτου 
Ἐρχιεὺς καὶ συμπρόεδροι" ἔδοξεν τῶι δήμωι" Χρεμωνίδης ᾿Ετεο- 

χλέους Αἰϑαλίδης 2 εἶπεν ἐπειδὴ [ πρότερομ μὲν ᾿Αϑηναῖοι χαὶ 

Λαχεδαιμόνιοι καὶ οἱ σύμμαχοι οἱ ἑκατέρων φιλίαν καὶ συμ- 

10 μαχίαν χοινὴν ποιησάμενοι, πρὸς ἑαυτοὺς πολλοὺς καὶ καλοὺς 

ἀγῶνας ἠγωνίσαντο μετ᾽ ἀλλήλων πρὸς τοὺς χαταδουλοῦσϑαι 
τὰς πόλεις ἐπιχειρίοῦντας, ἐξ ὧν ἑαυτοῖς τε δόξαν ἐχτήσαντο 

χαὶ τοῖς ἄλλ(ο)ις [Ἕλλησιν παρεσχεύασαν τὴν ἐλευϑερίαν, καὶ 
νῦν δὲ χία]ιρῶν | χαϑειληφότων ὃ ὁμοίων τὴν ᾿ Ελλάδα πᾶσαν διὰ 

15 το[ὸς χ]αταλύεϊιν ἐπιχειροῦντας τούς τε νόμους χαὶ τὰς πατρίους 
ἑχάστίοις πολιτείας, ὅ τε βασιλεὺς Πτολεμαῖος 4 ἀχολούϑως τεῖ 
τῶν προγόνων καὶ τεῖ τῆς ἀδελφῆς ὅ προ[α]Ἰιρέσει φανερός ἐστίιν 
σπουδάζων ὑπὲρ τῆς χοινῆῇς τῶν] ᾿ Ελλήνων ἐλευϑερίας, [κα]ὶ [ὃ 
δῆμος ὃ ̓ Αϑηναίων, συμμαχίαν ποιησάμενος πρὸς αὐτόν, χαὶ 

ὁ0 τοὺς λοιποὺς “Ἕλληνας ἐψήφισται παραχαλεῖν ἐπὶ τὴν αὐτὴϊ]ν 
προαίρεσιν, ὡςαύτως δὲ χαὶ Λαχεδαιμόνιοι φίλοι καὶ σύμιμαχοι 
τοῦ βασιλέως ὄντες Πτολεμαίου χαὶ πρὸς τὸν δῆμον τὸν Αϑη- 
ναίων εἰσὶν ἐψηφισμένοι συμμαχίαν μετά τε Ἠλείων | καὶ ᾿Αχαιῶν 

95 χαὶ Τεγεατῶν χαὶ Μαντινέων καὶ Ὀρχομενίων χα] Φιαίλέων] 
χαὶ Καφυέων καὶ Κρηταέων ὅσοι εἰσὶν ἐν τεῖ συμμι[αχίαι δ τ]εῖ 

Ὠοΐ. 4. 3944 ποί. 4η. Ουδῖὸ αυσ Ρι ἰάθη διομβοηία δὺϊ ΟἹ]. 4148, 3 

(467|6 ἃ. ΟΒγ.) δὺϊ 4238, 8 (9665 ἃ. (ἘΓ.) ἰῃ πηᾶρὶϑίγαία ἴα 886 σΟὨ  ΘΟἰ 886 1Ὼ 

Ηδγδθ [1 ῥ. 804, ΚοΘὨΪΘΓΒ τοπυϊί, 105 ἰΘΙΩΡΟΙῚΒ ΘΙαρϑυτη 6586 νἱάσΥὶ ἰἢ- 

[6Υ οϑάυβ ἰδοίατῃ οἱ Αγοὶ Ὠθόθ, χυϑὴ υὐ υἱγαηαὰθ δὰ θυπάθηῃ δηΠυ 1 

τοίογεὶ ᾿ἰσοτοῖ, Οἴδγθ δυΐ Ὁ]. 428, 4 (9681 ἃ. Ομγῦ, ἰὰ ᾳυοὰ νοτὶ βἰπ}}}}}-- 

τῦσὰ ἰυαϊοαί ἮΝ δυο Ζ Αηἰϊροηυβ ἢ. 358, δυΐ ᾿ἰπϑθαῦθη58 δηη88 ΡΒ ὨἸἀΘΠλ0 

ἐγ θυσδηπ8 δ. 84 ΑΡ Βοὺ Ποχηΐηθ ποήθῃ δοοορὶΐ ὁ Χρεμωνίδειος πόλεμος 
(Βεροβαπάᾶον δρυὰ Αἰμοηδοῦτη ὙἹ ρ. 4ὅ6[... ὕτγθε οδρία δὰ Ρίοϊθιηθθυϊῃ 

86 σοηί!ξ οὕτῃ αἸδθσοηθ, ααθτὰ ἰγδίγθιῃ οἱ ἴα 5886 ὁοχ Ῥαῦβ. Ἱ, 16, 9 οἱ 

{{π||Ὸ ἈΒοάϊο Αθνὰθ δγομόοϊορίᾳῃαθ 4866 τ. 855 (Γλαύχων ᾿Εχεοκλέους ᾿Αϑη- 
ναῖος πρόξενος ᾿Απόλλωνι Πυϑίῳ) ἀοταοηδβίγανογαμη! Ὀογβοη Ὁ. 966 ποί. 3 οἱ 
ὙΝΠαον ἐς Απίϊβοηοβ Ρ. 996 ποῖ. 47. Οἵ. οἰίατπι α. Ηἰγβομίο! ἃ, Ζίβοιγ. ἔ. 
ἃ. ὄβιίθυυ. αυὐτηῃ. 4888 Ὁ. 170. ὕἱ ογααθ γαίσαπιη βυτητηδ δρια ΡίοΙ ΘΟ ΌΤΩ 

βδΡαίία Πογθθαΐ (Τ 168 δρυὰ ϑδίον. ΕἸον. 40, 8), οἱ Ἑδγοιμοηΐάθβ ροϑῖθδ οἱἷυβ 

δυβρίο 8 ΒΘ] ] τ Ὥᾶνα]ο οοηΐγα ἈΠοαΐοβ ροβϑίί (Ροϊγδϑη. Υ, 48). 8 ΟὈ, 4162, 

40. ὁ [Α Ρίοϊθηδϑθο Ῥῃιηδάοθὶρμηο ἰοίΐατα ὈΘΙ τὰ σομδίυτη 6586 ἀρρδΊοῖ: 

Ουϊη ἢὮΟΟ ἰδ δηίθαθϑιη ῬΟΙΟροημ ἢ Θϑὶϊ 80 60 Οοῃοίίδη ϑοσίοθίδίθμη ΑἰΠΘΩΪΘΉ- 

βία ΡΟίογθηΐξ, 80 δ΄5 ἰοϑᾶπβ δοίυμι ογαΐ (ν. 49). ὅ ΑΥβϑίποῦ φιλάδελφος 

ΓΟσὶβ ΒΟΡΟΡ οὗ οσοηϊυηχ (η. 18). 6 Επυηαίατη τοἸϊαίνυ τα δά 50108 Ογ0- 

ἴθη568 ρογίποΐ, χαογυπ υἱ 50] δηΐ οἰν ἰα68 δοουγίτηθ ἰηΐθῦ 86 αἰ 85: 66, 



464] Π]|. ΑΡ Αἰοχδηαῦὶ ΝΜαρηὶ τπογίϑ δὰ Οογίηίμυτη ἀδ]θίϑηῃ. 258 

Λακεδαιμονίων καὶ ᾿Αρέως1 χαὶ τῶν ἄλλων συμμάχων, καὶ] 
πρέσβεις ἀπὸ τῶν συνέδρων ἀπεστάλχασιν πρὸς τὸν δῇ [μον] καὶ 
οἱ παραγεγονότες παρ᾽ αὐτῶν ἐμφανίζουσιν τήν τε ΛΙ[αχεδαιμο-- 

80 νίων χαὶ ᾿Αρέως καὶ τῶν ἄλλων συμμάχων φιλοτιμίαν ἣν ἔχου- 
σιν πρὸς τὸν δῆμον, χαὶ τὴν περὶ τῆς συμμαχίας ὁμολογίαν 
ἥκουσι χομίζοντες᾽ ὅπως ἂν οὖν χοινῆς ὁμονοίας γενομένης τοῖς 
“Ἕλλησι πρός τε τοὺς νῦν ἠδιχηχότας χαὶ παρεσπονδηχότας τὰς 
πόλεις πρόϑυμοι μετὰ τοῦ βασιλέως Πτολεμαίου | καὶ μετ᾽ ἀλ.-- 

8δ λήλων ὑπάρχωσιν ἀγωνισταί, χαὶ τὸ λοιπὸν μεϑ᾽ ὁμονοίας 
σώιζωσιν τὰς πόλεις, ἀγαϑῆι τύχει, δεδόχϑαι τῶι δ]]ήμωι, τὴν 
μὲν φιλίαν χαὶ τὴν συμμαχίαν εἶναι ᾿Αϑηναίοις χ[αὶ] [ Λαχεδαι- 
μονίοις χαὶ τοῖς βασιλεῦσιν τοῖς Λαχεδαιμον[ίων) [ καὶ Ἠλείοις καὶ 
᾿Αχαιοῖς χαὶ Τεγεάταις καὶ Μαντινεῦσίιν χα]! ᾿Ορχομενίοις καὶ 

40 Φιαλεῦσιν καὶ Καφυεῦσιν χαὶ Κρητίαεῦσι)]!ν, ὅσοι ἐν τεῖ συμ- 
μαχίαι εἰσὶν τεῖ Λαχεδαιμονίων καὶ ᾿Αρέως,] [ καὶ τοῖς ἄλλοις 
συμμάχοις χυρίαν εἰς τὸν ἅπαντα [χρόνον, ἣν] [ ἥχουσι χομί- 
ζοντες οἱ πρέσβεις" χαὶ ἀναγράψαι αὐτὴν τὸν γρ]]αμματέα τὸν 
χατὰ πρυτανείαν ἐν στήληι χαλχίῆι χαὶ στῆσαι ἐν ἀχροπόλει 

46 παρὰ τὸν νεὼ τῆς ᾿Αϑηνᾶς τῆς Ποίλιάδος. ὀμόσαι δὲ || τὰ] ἀρ- 
χεῖα 8 τοῖς πρέσβεσιν τοῖς παραγεγοίνόσιν παρ᾽ αὐτῶν τὸΪν ὅρ- 
χον τὸν περὶ τῆς συμμαχίας 9 κατὰ τὰ [πάτρια -----ἰ τ ῖτπττς- ] 
ὑπὸ τοῦ δήμου πρίεσβἸε- ---ἰ--- τ τττο- τς 

ῬδΓΒ [2060 ἃ Ρίοἰοτηδοὶ 1,δοϑαδθιηοηϊ ΓΙ 40}6 ρϑγυ8 δίδραί. Νδὰ 8ἱ [18 

δὰ ΟΙΏΠΘ8 80008 ΓΘίροσγθιυ 5 (υΐ ὨΡΟΥΘΘΏυΒ Ὁ. 388 Ἰοσῦτω ἸΏ (6}]Θᾳ 6 γο νἀ ΘΕ ΕΓ), 

γοῦρα καὶ τῶν ἄλλων συμμάχων βθῆϑ Οοδ588 Θϑ88θηΐ. 7 Αγϑὺϑ Δογοίδζϊ ἴ. 
οϊα ΟἸθοϊμθηὶ ἃνοὸ ϑυοοθββίβϑοί 809 8. (Ὦγ., αυδάγδαίηΐδ αφυϑίί!οῦ 8ΠΠ05 ΓΘ- 

δηᾶνὶ! (Ὠἰοάογ. ΧΧ, 49). Οσοίδυ8 οδϑὲ ἰῇ ρυρῆϑ δὰ (ογίηίδυπη σοηΐγὰ Αἢ- 

εἰσοπατη Θοτητΐβϑᾶ ἃ. 986 8. (ΒΓ. 8 ΟοἸἸ]ορία τηδρίβίγαϊθσμα (οἵ. 446, 65. 

414, 77). ΑὉ δηϊξίχφαϊογο Αἰ ΘΟΓΌΓΩ ΒΟΣΣΏΟΘΏΘ Ὠὶσ νοοΐϑ Ὁ808 8] 6.83. 9 [0 

ἔγαριωθηίο τϑγι νυ ὶβ Ηγταθε ! ἰῇ ΔΡῸΘ ΓΟροσίο οχϑίδηϊ γοϊφαίαθ ἰυγίβί αγδηάὶ 

ᾳυδο δβαυὰ ἀυλίθ δὰ δος ἰρβῦτα ἰοβὰυϑ βρθοίδηϊ ((. 1. Αἴ. Π| 888). ϑοὰ 

στὰ οἰ υϑάθιῃ ἰδρία 8 βίη, ἀυῃίίαί ΚοΘΆΪΘΡ, 

164 Εγαριηθηΐα χαδίίαοῦ Δ] 6 τηδυτηου 8 Εγγθε!, ἱηνϑηίδ 
Αἰμθηΐβ δὰ δοοϊοβϑίδῃῃ αἰϊγαίδπθῃ Ὑπαπαντῆς. Ἑαά. ἘἙμυδίγαίἰ84 15 
Ἔπιγρ. ἀνεχδ. φυλλ. β΄. 18ὅ2. ἀρ. 63. Ἀδηραβθέ Απί. Η6]1. 880. 
ΚοθθοΡ (. 1. Αἰ. ΠῚ 884. 
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Ταμίας στρατιωίτιχ ὦν] [ἰ Εὐρυχλείδης Μιχίωνος [Κη- 
φισιεύς!. 

[πὶ Διομέδοντος ἄρχοντος! ἐπὶ τῆς [..........ς 2 δεχάτης 
πρ|]υτανείας, ἧι Φορυσχίδης ᾿Αριστομένου Αἰ. ..... ες ἐγραμ- 

ὅ μάϊτεϊνεν, ᾿Ελαφηβολιῶνος ἔνει χαὶ νέαι ἐμ[βολίμωι, ὀγδοίηιϑ 
τῆς] πρυτανείας, ἐχχλησία᾽ τῶν προέδρων ἐϊπεψήφιζεν Καλλί- 
σίτρίατος Τελεσίνου ᾿Ερχιείζὸς χ]αὶ συμίπρόεδροι! . ἔδοξεν τῶι 
δήμωι᾽ | [Θεϊόφημος Τιμοχλέους Μαραϑώνιος εἴπείν᾽ ὅπως ἂν 

10 χρημάτων [{ πἰορισϑέντων ἔχει ὃ ταμίας μερίζειν τὰ [δεόμενα, 
χαὶ χατὰ τὸϊν χ]ατάλοιπον χρόνον τοῦ ἐνιαυτοῦ συνχίομισϑῶσιν 
οἱ ἐχ γῆς [ χ]αρποὶ μετ᾽ ἀσφαλείας" ἀγαϑεῖ τύχει, δείδόχϑαι 
τεῖ βουλεῖ, [τ]οὺς λαχόντας προέδρους ὅ εἰς τὴν ἐπιοῦσαν ἐχχλη- 
σίαν χρημαϊτίσαι περὶ τούτων, γνώμην δὲ ξυμβάλλεϊσϑαι τῆς 

ι6 βουλῆς, ὅτι} δοχεῖ τῆι βουλεῖ, τοὺς βουλομένους τῶϊν πολιτῶν 
χαὶ τῶν ἄλ]ϊλων τῶν οἰχούντων ἐν τῆι πόλει ἐπιδιδόναι εἰς τὴν 
σωτηρία)ν τῆς πόλεως καὶ τὴν φυλαχὴν τῆς χώρας ἐ[παγγεί- 

ι{{γᾶ0 νοϊρδγοδ ργδοίου" Ξ. π᾿ τὴ060 Π τηοᾶο 1 68{. [{{Π|Π 6 86 ὃ ρυποίμπι 

ΡΙογίβαιθ 1οοἱβ ὀνδηυϊ. Ὀοογθίαῃ (ν. 8---439) δοσυγαίθ στοιχηδὸν ἰποίϑυτα Θδὶ 
ηἰδὶ αυοὰ 8616] ν. 49 ἰοίδ ἰπίθι' ογάΐϊῃθ8 ἰηϑουίαμῃ δὶ. Υ. 1. 8. 80---88 

τϑίουθϑ γο] ααΐβ 1 {{6γ88 Βα ροηΐ. 4 Β6|10 Ἑδγοιηοηϊᾶθο 866 ἀθογθίᾷ 6880 

ἀοτηοηϑίγανί( Επϑ Γαι 8. ΑὨηῸ8 οοτίθ ροβίογίου χυϑη Ο]. 438, 4 (9654 ἃ. 

ΟὨγ.) ποὴ οϑί. Νδὼ ἰηβοαυθηίίυμη ἀυοῦπ) ΒΗΠΟΓΌΠ, ΔΘ ΟὨΐΘ8 οί δαηῖ (Ο]. 

49, 4. 2648 ἃ. (ἢν. Αγγδβϑοηΐάθϑθ. 429, 84. 4683 ἃ. (ἢγ. Ὀἰορηοίοβ, ὟΝ 118-- 

ΟΝ ΙΖ ΑὨΠΒΟΠΟΒ Ρ᾿. 3464 844.), ΟἹ. 449, 8 (3644 ἃ. ΟἘγ.) γ01Ὸ 0η860 Ε]6- 

ΡΒΟΡοΙΐοηθ Αἰδθηδθ δυΐ ἰδ οδρίδο αυΐ οογίθ οὐδβίἀϊΐοηθ οἰδυβ8θ οἱ δὰ ἀθ- 

ΒρΟΓΔΙ ΟΏΘΙ Ρ86η6 γΓθαδοίδο ϑγδηΐ, ἰὰ αυοά 80 δυΐα8 {{{0]} τα απηθηΐο 8] 6 Πὶ 

οδί. Ουοὰ ΚοΘΒΪΘΓΌΒ τοοηιῖ, Ποηἀυ) ΔΌγορϑίβ {θα θυ8 Αηἰϊβοπίάθο οἱ ἢ 6- 

τηθίγϊδάθ ἤδθο ἰῃποΐβα 6880, ἰὰ ἱηαϊοὶο 0886 νἱἀθί, 50} ἰηἰ τη Ὀ6}}} Ρ]618- 

οἰἴαιαη ἰδοίαμῃη, αἱ Ὀοτηθαοηία ΡἰΓἰἀοτηϊ ΘῈ ΘΟΘΒΒΟΓΌΙῚ [886 οἱ ΟἹ]. 148, 4 

(467|6 ἃ. ΟΠ.) αυἱὶ 4138, 8 (366[ὅ ἃ. ΟὨΓ.) τοῦθ γο ἰυῃοίθμη ΡΓΟΡΘΌΪ6 511. 

4 Νοῆθῃ σομβυ!ο ἀο]οίαμη δὰ ᾿Αντιγονίδος δὺυΐ Δημητριάδος ἰυἱϊ. Κὶ. 
ὃ Απηὰπὶ ἰπίθγοδ οὶ [υ 886 τηϑη 658Ὁ1ὼ 681. Οἵ. Βοϑοκὴ Ἐρίαγαρ 50}}- 

ΘὨγΟπΟΙορίβομῃθ διυάΐθη Ὁ. 76 844. ἔνη χαὶ νέα ἐμβόλιμος οἰΐδαι (. 1. Αἴ. 1 
4715 ἱπυθηϊ αν. ὈΪϊοὶ πυμαθγατη ὀγδόηι γοϑί αἰ: ΒΟΘΟΚΉ, βθἃ ΚΟΘὮΪΟΥ τοπαὶξ 
80 ἀσδγατα [ἰ{ΟΓΆΓΠ ϑραίία νϑδοῦδ τοϑίδγθ. Οὐδ ἀἰβου!δ8 ον δι 58ὶ 

ὀγδοίηι βογίρίιμη [υΐ886 βίἰδϊμϑτηυβ. Νδιὴ υηΐὰ8 [{{{0Γὰθ βραϊϊ πὶ οἰΐδηι δηΐθ 

Ἐλαφηβολιῶνος νϑουυτῃ ΓΟ] οἴ πὶ 68. Ἢ Βαρρ!ονίί ΚΟΘΉΪΘΡ 00]]. Ε. 1. Αἴ. 
Π| 829, υαδὶ Καλλίστρατος Τελεσί(νου ᾿Ἐρχιεὺς ργγίθη!8 6βΐ, τἸηοηθῃ8 παπηίαβ {{{{6-- 

ΤᾺΘ ϑρϑίϊ πὶ ἰῇ 8]9Γἃ Υ. 6 ρᾶγίθ νϑουστ [α}5860 νἱἀοτὶ. ὅ Ηπμπο δηί 4 }8- 

Β' 1 6556 {{{ἀῚἸᾺΤῚ ααὶΐ ἤδη ἴον αΐδα Θχ ϊρθοί, χσαυτὰ υϑαὰθ δὰ {πα ἰθτὴ- 

Ρὺ8 τοὺς προέδρους οἵ ἂν λάχωσι προεδρεύειν (υοτὶϊ, τιοηαἱέ ΚΟΘΒΙΘΓ. 
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λασϑαι τεῖ β]]ουλεῖ ἣ πρὸς τοὺς στρατηγοὺς ἀπογράψαϊίσϑαι 
ἐντὸς μηνὸς Μο]])υνιχιῶνος: μὴ ἐξέστω δὲ μηϑενὶ ἐπιδοῦναι 

20 πλέον ΠΗ δραχμῶν] [μηδ᾽ ἔλαττον [ΠΪ, εἶναι δὲ τοῖς ἐπιδοῦσι 
ἰστεφανωϑῆναί τε χα] ἐπαινεϑῆναι καὶ τιμηϑῆναι ὑπὸ τοῦ δή- 
μου χαϑότι ἂν ἦι ἄξι])ος ἕκαστος αὐτῶν. τὸν δὲ γραμματέα 
τοῦ δίήμου ἀναγράψαι τόϊδ]ε τὸ ψήφιίσμα)] καὶ τὰ [ὀνόματα τῶν 
ἐπιδόντίων ἐν στήλει λιϑίν] ει χία]ὶ οἰτ᾽ῆσαι ἐν τῆι ἀγορᾶι, ὅπως 

25 ἂν φανερί[ὰ ἦι ἅπασιν ἢ φιλοτ) μία τῶν βουλομένων εὐεργετεῖν 
[τὸν δμον" τὸ δὲ ἀνάλωμα τὶ γενόμενον εἴς τε τὴν στήλην 
χαὶ τὴν ἀϊναγραφὴν τῶν ὀνομάτιων μερίσαι τὸν ἐπὶ τῆι διοική- 
σει. τὸ δὲ ψήφισμα τόδε, ἐπειδὴ] [περὶ πόρου χρημάτων) ἐστὶν 
στρατιωτιχᾶϊν, εἶναι ἅπαν εἰς φυϊλαχὴν τῆς χώρας. 

80 Οἵδε ἐπέδωχαν εἰς τὴν σω[τηρίαν τῆς πόΪ]λεως 
χαὶ τὴν φυλαχὴν τῆς [χώρας χατὰ τὸ] ψήφισμα τοῦ 
δήμου. 
Ἀντιφῶν Ἔρχι. ΗΗ | Δραχοντίδης ᾽᾿ἔρχι. ΠΗ ---- 
Εὐρυχλείδης Κηφισ. ΠΗ [Ἀριστοφῶν ᾽ἔρχι. ΠΗ] ---- 

8ὅ Μικίων Κηφισι. ΠΗ [Ἱεροχλῆς Σουνι. ΠΗ --ς- 
[Δ]ρομέας ᾿ἔρχιε. ΠΗ Μικίων θριασ. ΠΗ π---- 
[Διοκλῆς [ΕἸρχιΕ. ΠΗ Σπουδίας Τειῦϑρα. ΠΗ ---- 
--τ-------- ------- ἐνένορος θημαχ. ΠΗ ---τς 
---------............ Ἰνννννν ρᾶς ᾿Αφιὸ. ΠΗ ---- 

40-τ- ττ-τ πτττστς---.ὉὉ- Πνρννννον Εἰρεσ. ΠΗ ---Ὁ 
πννννςς..... [« νον ἐχ Κρ. ΗΠ], ---- 
--τποτανστ-οςς---ο.ς-ς -- τς ὠνίδης Κολων. ---- 
--τ- -τοπ-ας----οςς--ς ὑπὲρ αὑτοῦ χαὶ τοῦ ὑοῦΠΗ [Υ--- 
---------- υ. ΠΗ] Σῶσος ᾿Αλαιεύς ΗΗ |Δυ-- 

45{-- - -- ἐξὶ Οἴου ΗΗ | Ζήνων ᾿Αλαιεύς ΠΗ |θε-- 
--τ-- αϑο. ΠΗ Νικαγόρας Ἔρχιι. ΠΗ  Κα-- 
---- - ἧς Μαχε. ΠΗ] Λυσίας Κηφισι. ΠΗ Φιλ-- 
-σττῶν ᾿ἈΑφιδνα. ΗἸ Στρατίος Σφήτ. ΠΗ Αι-- 
[--τ- νωτος ἄλωπ. Η Παυσίμαχος ἐχ Κολ. ΠΗ |Κιτ-- 

80 Εὔμαχος Σωχράτου Παυσίας Παιανι. ΠΗ Δ-- 
Εὐπυρίδης ΠΗ Σωσίβιος ἰσοτε. ΓΙ ὑἸερ-- 
Φιλίσχος Παμβω. ΠΗ ᾿Ιὦχκαὶ ὑπὲρ τοῦ δοῦ ἽἼἽερ-- 
᾿Ἀριστόλας ᾽ἔρχιι ΠΗ Διοίν)υσίου ΒΊΤιμ-- 
Θουμόριος Εὐων. ΠΗ | Ξένων ᾿Ασχληπιάδου Τι- - 

6 αἱ. 4441), 



20 6. ῬΑΥΒ ὈΓΙΟΣ. [464.--- 

δῦ Δρισταγόρας ἐχ Κολ. ΠΗ |[ Φυλάσιος [ΠΗ |.Αι - - 
[ΞΕνοχλῇῆς Σφήττ. ΠΗ ᾿Ἀσχληπιάδηςς Ξ]ένω- ΙἈλχ-- 
[ΞἸάνϑιππος ᾽᾿'Ερχι. ΜΗ νος Φυλίαά]ϊσιος ΠΗ Δημ--- 
[Ζ]ώπυρος Συρακ. ΠΗ Εὐαγίδ[ης] Φιλαύ. ΗΗ  Φυο-- 
«μων Ὀῆϑεν ΗΗ Κηφισοφῶν ᾿Αϑμιθον. ΗΗ |Κηφι--- 

60 [Δ]ημόφιλος ἐξ Οἵ, ΠΗ | Ἄρχανδρος᾽ Ἐλευσίν. ΠΗ | Φειδ ---- 
᾿Ερίωτος7 Μελιτ. ΠΗ Χαιρεφῶν Εἰτεαῖ. Η Διογ- -- 

Νικοχλῆς Φλυ. ΗΗ ,᾿᾿Δρίστων Παιανι. ΠΗ Φιλι--- 
Νιχοσθένης Φλυε. ΠΗ ΙἈντίπατρος Παιαν. ΠΗ ] Πυϑο--- 
Φιλ)οκλῆς Κοριν. ΠΗ. «-νοχ[ράτ]ης ἅλαι. ΠΗ ἈἈμοίβ ---] 

θὅ Διοπείϑης Φυλά. ΠΗ Φυρόμί(αχμ)ος Στεί)ρι. ΗΗ | ἌἌριστ -- 
Τίμων Σφήττι. ΗΗ Αἴσχρων ἤαιανι. ΠΗ Θεαϊ -- 
᾿Απολλόδωρος Σωγέν- Ι᾿Ἀπολλωφάνης Ἄλωπ. ΠΗ |᾿᾽πι.α-- 

οὐ Ὀτρυνεύς ΠΗ] Σωσιγένης Παιαν.8 Η Πραξιτ-- 
Καλλίμαχος ΗΗ ᾿ θυμοχάρης Σφήττιϑ. ΠΗ ᾿ Εἶρεσ-- 1 

10 Λύχων φιλόσο!!,. ΠΗ Θεόπομπος Λαμπτρ. ΠΗ͂ ᾿ΙΘουχρ -- 
Ἄλε[ξ][ς Φμυλάσι. ΠΗ] Αὐτίας Ἄχαρνε. ΠΗ] Δωρίων -- 
᾿Ἑκχαταῖος Μεσημβρι: ΠΗ ] Θεόπομπος Αἰγικλ. ΠΗ] Λαχαρ-- 
Νιχήτης Περγασῇῆ. ἢ Λυσιϑείδης ᾽᾿Ερχι. ΠΗ Σιμίας Δ-- 
[Νυκοχραίτης Μελ. ΠΗ | Φιλόϑεος Φρεάρρι. ΠΗ θ[είμψηστο -- - 

18---π-πττνο Σφήτ. ΠΗ Δημόφιλος Φρεάρρι. ΠΗ [Ν]ιχκομα --- 
----- ἧς Σφήτ ΠΗ | Σώφιλος Κολλυτ. Η υαο. 

Ἴ ΙΟΙΩΤΟΣ Κορμίορ, ΕΡΙΩΓΟΣ Ευβίγαί. Ἀδηβαρό. ὉὈϊγασα ᾿Ερίωτος 88 

Βοιωτὸς ἔποῦὶξ ἰησογίαπι, βοα ἰἸυἀ ἰδηηθὴ νογἰ τα 5 ἰμάϊοαί Κ. 60]]. (. 1. 

Ατί. Π| 88δ υδ΄ὶ οχ οἰυδάθηλ Βουηΐηΐδ ποταΐηθ ΡΙΩΏΩΤΟΣ ϑβϑυρογοϑῖ; οϑγίθ ᾿ρβὲ 

ΚΟΘΏΪΘΡΟ ῥγίταδ ᾿ἰΐίογα Ρ᾽ ροίϊτιι8 ΄φυϑη Ο [π͵586 νἱάοίυ!. 8 Αγοδοη δἰ ουΐϊα8. 

ΘΧ Ῥγοχἰ πηῖϊ8 δηηἷβ (Ἀνθ διομόοϊορίᾳθθ ΧΧΙῚ ρ᾿. 819 Ἐπὶ Σωσιγένους ἄρχον-- 

τὸς οἷδε τὸν πύργον ἀνέϑηχαν ᾿ Βοαιπηία ποιηΐϊηα α40}.86 ῥἰογιλαὰθ ἷο αυο- 
46 οχϑίδηϊ) ὙΙ]Διο Ζ ΑὨρΟο8 Ὁ. 3563 ποῖ. 7. 9 Ρμῃδθράχίὶ (η. 168) 

Π]ΐυ8. Ραίγβ Ὠοθη ἰὼ ΒοΟ ἰηαάΐσο βοὴ ἴαἰΐ, θη δὶ ἰυδβοί οοσίο ἰυχία Π} ἐξ 

ΟΟἸ]οσαίππιχ οϑϑοὶ (οἷ. 00]. 1 ν. 84. 88). φοφυδῖο Ρῃδοαγαῃ ἴθ τηογία τα 

[αἰ886 Ρυϊανογί. ἀεί ἀἰϊυϊὰ 162 ἢοΟ δηι αυϊογοῃ 6886 1η46 δρρδγϑῖ 

φυοὰ {Πα ν. 68 βογὶρίατη οϑὲ χαὶ ὅσαι ἐπιδόσεις γεγόνασιν ἐν τῷ δήμῳ, πασῶν 
μετέσχηκεν. 40 Πραξιτέλης Κηφισοδότου) [ Εἰρεσίδης ΒαυρρΙομάνει νἱἀοίυΓ. 
Νδϑ ρδίγ]8 οϊθῃ δαάϊατα [α886 ἰηάἀθ δρραγοῖ, χιοά ἰσ τοϑάο οχ δυΐϊιβ 

εἰ{}} αἰδροδί(οηθ ἀθαχοίίοσυαμῃ ἰηϊ0 νϑυβϑὰδ βϑαυθῃ 8 ΘΟ] Οοατγὶ ροίογϑί (οἵ. 

60]. [ν, ὅ0. δὅ4,, 67. 68 00]. 11 ν. ὅ4. δδ. ὅ6. ὅ7). Ἠοηο ὃχ ἴδια ΡΓδ- 

ΧΙ ΐΘ ἢ 8 βου] ρίοτίβ ΠΟ 58 τὶ ἰαϊί. 41 1γοο Ττγοδάθῃβίβ, ααἱ ἴογθ ἃ. 370--- 

446 ἃ. Οἢγ. Αἰ 6ηΪ86 Ῥουραίθι οογατη 860} 0186 ργδοίαϊι ((ἵ. δίος. υδογί. Υ, 

6ὅ. ΖΘΙ1ΘΡ ῬΕΙΠΟΒΟΡὮΪΘ ἄορ αΥίθομθη 11, 8 Ρ. 938. ν. ὙΥ Πδτον Ζ Αηἰ[βο-- 

ὯΟΒ Ὁ. 78 544.) 
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---------------. Ἀριστίων Θημαχ. Η 
--------------.-..- -- τ ττὸς Φλυεύ. ΠΗ 
-----ο-.Φ.ς....- -τς {{-τ-.-ΕΟϊρεσι. Π 

80--- τ τττ-τττ-τ-τπτττ ]ππττ-πτττῸ- Η 

16 Τοῖ (ϑουγλῖδδαγ). ἙἘὰ. 1,0085- ΝΥ δααηρσίοῃ Α516 Τὴ ΘῸΓΘ 
Ὡ. 87. 

[τ τττττῸ- τοῦ] δήμου : πρέσβίεις ἀπο]]στείλαντος πρὸς Τηΐους 
ὑπὲρ τοῦ διχαστοῦ, ἧνα παρα]]διδῶσι πρὸς ἡμᾶς τὸν ἄνδρα, 
χαϑ᾽ ὅτι ὃ βασιλεὺϊς ἐκχέλεϊυεν, βουλόμενος ὁ δῆμος ὃ Τηΐων 

δ τῶι τε βασιλίεῖ πείϑε]!σϑαι καὶ τῆι πόλει ἡμῶν χαρίζεσθαι, 
ἀπέσταλείν ἄνδρα] χαλὸν καὶ ἀγαϑὸν Τύρωνα Πολύϑρου2, ὃς 
ἀφιχόμίενος | τῶν διχῶν τὰς μὲν διέλυσεν τὰς δὲ διέβαινενϑ, 
ἀϊεὶ ἀπὸ πὶ]αντὸς τοῦ βελτίστου ποιησάμενος τὰς χρίσεις δε- 

10 δ]όχϑαι τῆι βουλῆι χαὶ τῶι δήμωι, ἐπηινῆσϑαι μὲν [τὸν] [[δῇ- 
μον τὸν Τηΐων ἀρετῆς ἕνεχα χαὶ εὐνοίας [τῆς] ] τε εἰς τὸμ 
βασιλέα καὶ τὴμ πόλιν ἡμῶν, ἐπα[ινέσ] αι δὲ καὶ τὸν δικαστὴν 
Τύρωνα, ὅτι καλῶς καὶ δικαίως τῶν διχῶν τὰς μὲν διέλυσεν 

τὰς ὃε δι[έβαιν]]εν, ἀφ᾽ ἴσου πᾶσι ποιησάμενος τὰς χρίσεις" ἵνα 
1 δὲ καὶ [|ο]: ἄλλοι πάντες εἰδῶσιν, ὅτι τοὺς εἰς τὴμ πόλιν ἄν-] 

ὃρας ἀγαϑοὺς γινομένους ὁ δῆμος τιμᾶι χα[ταξἤϊως, στεφανῶσαι 
αὐτὸν χρυσῶι στεφάνωι ἀρετίῆς ἕνεχ)]]α χαὶ διχαιοσύνης τῆς τε 
εἰς τὸν βασιλῇ [χαὶ εἰς] [ τὸν δῆμον. τῆς δὲ ἀναγγελίας ἐπιμε- 

20 ληϑῆϊναι τὸν ἀἸγῳνοθέτην, ἵν᾽ ἀϊν)αγορευϑῆι 4 ἐν τῶι γυμνιχῶι 
ἀϊγῶνι [τ]ῶν συντελουμένωι ὑπὸ τοῦ δήμου βασιλεῖ ᾿Αντιόχ]ωι 

[ἐοΓαίαγα γο βδγὶθ ὈΓΔΘίοσ ΞΣ; ἰ᾿ἰογαθ ΟΘΩ του ΐϑ ρ8Ὰ]]0 ΤαΪΏΟΓΘ8. 

4 Βαυρυῃοίαγα), φυοτυϊὰ ἢος ἀθογοίατη 6880 ν. 84 ἰηάϊοαί. Τοιηρὺβ ἀ68- 

ηἰΐανγ νουϑικβ8, υδὶ Απίϊοοΐ ὨοιΘη Ὠθοθόβϑυῖο χοϑε θη 6886 ἀοουϊ ἯΨ., 

αυΐα Ριοϊθιωδθυβ ϑοίθὺ (δγίδιη οὔμηΐθο ΠΟῺ ΟὈ υΐ88οί, βοὰ ῬὨ Ἰδαο ΡΒ. 

ἀθιΌΠ) θ8 Ῥοί(ἰυ8 οὁ580ῖ. Οδίογα) 800 ἤηθηι τοϑηΐ ΑὨΠΟΟΝΙ, ῥδυοὶβ δηΐθ 

461 8. ΟΡ. δηηΐβ, πᾶθ ἰηβοτίρία 6838860 ΟΧ ΟΟβηομηΐηθ Σωτῆρος ΔΡΡΆΓΘΙΘ, 

υοὰ {116 μοδί 64}108 ἀδνίοίοβ ἀθιηῦτα δοοορίϑβοί.Ό ἅ384.Πολύϑρους ᾿θνησίμου 
οδϑί ἰῃ ἰοβθ Τοίοσυη ἀθ ρυθγὶβ ϑαυσδηα δ (ν. ἰμαΐσθια), [Ι͂ἢ Πυμτηο0 Τοῖο 

(Μίοπηοί Ιοπίϑ ἢ. 4488) Πολύϑρους Ἰορὶ τηοηυὶϊ! ὟΝ. 8 διαβαίνειν δίχην 65ὲ 
ὠη6 ΘΟΡΥΘδδίο0η, πουυοῖϊθ, ἀοπὲ 16 860η5 ἀοὶξ δίγ8 ἰΥΓΟΠΟΝΟΥ ὦ Ῥγοοὸδ, ἰ6 ἀδοία θ᾽ 

δοημηπαίγοηιθηί. Ἵο. Μιβμδὶ βἰταρ) οἱΐοῦ ἀϊυἀϊοδηάϊ ποίίοηθιυ ΒδΌθτο νἱἀ δία. 

4 ΙΝΑΑΓΟΡΕΥΘΗ͂Ι, υοὰ ὙΥ. τοίηπϊξ, οιμθθαδνὶ ουτ ῥγορίουῃ ν. 88 ἰυ1 
ῬΓΟΡίου ΘΟ βίδηθΩ βΘυτη ἢἶβ υϑυ). 

Ὀὲ ΘΕΌΣ βοΣ, Ξ.)1ο,ο. 47 



φῆ ᾿ ῬΑΓΒ ὈΓΪΟΥ. [{6ὅ--- 

Σωτῆρι. εἶναι δὲ αὐτὸν χαὶ πρόξενον χαὶ εἰὐερ]]γέτην τῆς πό- 
λεως, δεδόσϑαι δὲ αὐτῶι χαὶ πολ[ιτεί! αν καὶ μετουσίαν πάντων 

25 ὧν καὶ Βαργυλιῆτίαι [[ μετέχουσιν, χαὶ εἴςοδον ἐπί τε βουλὴν 
χαὶ ἐζχκλησ] αν πρώτωι μετὰ τὰ ἱερὰ χαὶ τὰ βασιλιχά 6, τὰ [δὲ 
αὐτὰ ὑ]ϊπάρχειν χαὶ τοῖς ἐγγόνοις αὐτοῦ" τὸν δὲ ἐπιμζήνιον 
τῶν | τ]αμιῶν 1 ἐπιδοῦναι ὅπως ἀναγρα(φ)ῆι8 τὸ ὕνομα αὐτοῦ 

80 π]ατρόϑεν ἐν τῆι στήληι, ἐν ἧι χαὶ οἱ ἄλλοι πρόξείνοι [ κ]αὶ 
εὐεργέται καὶ πεπολιτογραφημένοι εἰσὶν [ἀναγ] εγραμμένοι" χα- 
λέσαι δὲ αὐτὸν χαὶ ἐπὶ ξένια ἐΐν τῶι [πἰρυτανείωι καὶ μετεῖναι 
μετὰ τῆς συναρχίας 9᾽ [ἑλέσϑ]αι10 δὲ χαὶ ἄνδρας οἱ ἀποχατα- 
στήσουσιν αὐτὸν εἰς] [τὴν ἰδίαν μετὰ ἀσφαλείας, καὶ ἀποδόντες 

85 τὸ [ψήφισμα παραχαλοῦσιν τὸν δῆμον τὸν Τηΐων εἴς “[τε]11| 
τὸν λοιπὸν χρόνον διαφυλάσσειν τὴμ φιλίαν τὴν [ὑπ] ἄρχουσαν 
ταῖς πόλεσι πρὸς ἀλλήλας, χαὶ νῦν [ἐπιμέ]λειαν ποιήσασϑαι 
ὅπως καὶ παρ᾽ αὐτοῖς ἀναγοίρευϑ) [ὥσιν αἱ τιμαὶ αἱ διδόμεναι 

40 τῶι διχαστῆι, καὶ τὸ [ψήφισμα ἀναγραφῆι ἐν στήληι χαὶ στα- 
ϑῆν παρὰ τῶι ἵερῶι [ τοῦ Ἡραχλείους᾽ ὅπως δὲ χαὶ ὃ βασιλεὺς 
εἰδήσηι [περὶ [ τούτων ὅτι χρησίμως αὐτῶι τε χαὶ τῶι δήμ[ωι 
πε]]ποίηται τὰς χρίσεις καὶ ἀπὸ παντὸς τοῦ βελί[τίστου, [ ἀϊπο- 

45 δοῦναι καὶ τῶι βασιλεῖ τὸ ψήφισμα τὲμ πρόϊτερον [|ἀϊποσταλεῖ- 
σαν πρὸς αὐτὸν πρεσβείαν, ὡς ἂν ταϊχιστία παραγένηται ἐς 
τοὺς τόπους, ἀναγγεῖλαι δὲ] [ χαὶ Ἀλεξάνδρωι 12 τῶι [καταλ]ε- 
λειμμένων ὑπὸ [τοῦ | βασιλέως τοὺς προ[απεσταλ]μένους πρὸς 

80 αὐτὸν [ πρεσβευτὰς τὰ δεδογμένα τῶι δήμωι ὑπὲ[ρ τοῦ] [| δικαστοῦ. 
ἡιρέϑησαν Θεαίτητος ᾿Αναξίπίπου 18, | ̓ΑἸπολλωνίδης Θεοπόμπου. 

ὅ Οἱ: ηοί. 1. 6 Αἴ. η. 4845. 1 Οο!ορίαμαη ογὰΐ χαδϑβίογι μη, οαἱ 

ΔΙῖο ΤὩ6η86 8]10}8 6χ ΟΟἸ]ΘσΑΡ ΠΣ ὨΌΣΩΘΙΟ ρῥγδοογϑί. 8 ΕἸηθηαδνὶ. ΑΝΑ 

ΓΡΑΥΗ͂Ι, φυοὰ ὟΝ. τγοὐϊηυϊ, δὰ φυδοϑίογθηη ρϑυ ΠΟΘ ὩΟῺ ΡΟ586 τηϑηϊ 651 Πὶ 

θ8ῖ, ΑἸΪῈ5 νθῦο ἢοῖηο, δὰ αυθ ΓοίογαιΡ, πυβαθδπὶ ΟΟΙΩΓηΘΙηογϑίι5 οϑί. 

9 ϑηρσυ ανὶβ ἰηαὶσαί, ΟἸΏΠΘ65 πηϑρὶϑίΓαἴι8 οΘοηϊπποίοβ απ} ΟΟἸ]Θα θη οἴ 6ο01586 

(οἵ. 4844). 10 ϑαρρ)ονὶ. [διαλέξ) αι ὟΝ. 14 ϑαρρίονί. εἰς | τὸν λοιπὸν 
ὟΝ. ϑ588α το] χυΐ νϑγϑϑ ΟἹ Π68 1) ΗηΘ τὰ {{}} ϑὰηΐ ὨΘΩ΄ὰΘ οχ 1,6 0881} Θχθιηρίο 
οοηϊοὶ ᾿ἰσθί, ὰησ ἰηίορσυ τη 6886. 44 Εἴ. 4171, 1041 οὕ μοίδ. 48 ϑδὺρ- 
ΡΙονὶ. ᾿Αναξιπίόλιος Υ., οἱ ποταίηΐ βρϑίϊα τη βαΐβοθγο ποη νἱ ἀοίαγ. 

“-λνρ-......».ὅ- 

166 Τάρυϊα ἱηνθηία ἰῃ ραγίϑιϊπὶβ ΕΥΥΓγασαπὶ οἱ ἀο]αΐα 
ΘΙΩΥΤΏΔΙΩ ἴῃ ΙΩΒΘΌΠ) ΔΙΟΗὨδΔΟοϊοσίοαη. Εαά. Ιο. Ὠροιηθίγ 15 
Ἰωνία π. 116 (12. 101} 1876). Ῥαρδάορυϊοβ ᾿Αμάλϑεια ἡ. 9470. 
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864ᾳ. Εἰχ ἰδ ΘΧΘΙΏΡΙ]15 οὐ ϑοίυρὶβ οδαγίδοθίϑ Ε. ἀυγί 8 Μοηδίδβ- 

ΒοΡι οί ἀ6Ρ Κρ]. Ακδάριηϊθ ἰῃ Βϑιη 1876 ρ». ὅ84. 5αα. 

Βασιλεὺς ᾿Αντίοχος! Ἐρυϑραίων τῆι βουλῆι καὶ τῶι δήμωι 
χαίρειν" θαρσύνων καὶ Πυϑῆς καὶ Βοττᾶς: οἱ παρ᾽ ὑμῶν πρε- 
σβευταὶ τό τε ψήφισμα ἀπέδωχαν ἡμῖν, χαϑ’ ὃ ἐψηφίσασϑε " 

ὅ τὰς τιμάς, καὶ τὸν στέφανον ἀγήνενκαν, ὧι ἐστεφανώϊσατε ἡμᾶς, 
ὁμοίως δὲ χαὶ τὸ χρυσίον τὸ εἰς τὰ ξένια, καὶ [ αὐτοὶ ἀπολο- 
γισάμενοι. περί τε τῆς εὐνοίας ἣν διὰ παντὸς ] εἰσχήχατε εἰς 
τὴν ἡμετέραν οἰκίαν, καὶ χαϑόλου περὶ τῆς εὐχαριστίας. τοῦ 
πλήϑους, ἧι χρῆται πρὸς ἅπαντας τοὺς εὐεργέτας, ἔτι δὲ χαὶ 

10 τὴμ προαγωγήν ὃ, ἐν ἧι γέγονεν ἢ πόλις ἐπὶ τῶν πρότερον βα- 
σιλευσάντων, ἠξίουν ὁ μετὰ πάσης σπουδῆς τε καὶ [ προθυμίας 
φιλικῶς διαχεῖσϑαι ὑμῖν χαὶ ἐμοῦ πᾶσιν τοῖς ἀνήϊχουσι πρὸς 
τιμὴν καὶ δόξαν συναύξειν τὰ τῆς πόλεως᾽ τάς | τε δὴ τιμὰς 
καὶ τὸν στέφανον δεδέγμεϑα οἰχείως, ὁμοίως δὲ [καὶ τὰ ξένια, 

1δ χαὶ ὑμᾶς ἐπαινοῦμεν εὐχαρίστους ὄντας ἐμ πᾶσιν φαίνεσϑε 
γὰρ καϑόλου ἀγωγῆι ταύτῃ χρῇσϑαι: διὸ καὶ ἐν ἀρχῆι | τε 
αἱρούμενοι διατελοῦμεν τὴμ πρὸς ὑμᾶς εὔνοιαν, ϑεωροῦνἼτες 
ἀπλάστως χαὶ ἀληϑινῶς ἐμ πᾶσι προςφερομένους, καὶ νῦν | πολύ 
τι μᾶλλον ἐπεσπάσμεϑα, κατανοοῦντες τὸ εὐγενὲς [ ὑμῶν χαὶ ἐξ 

20 ἑτέρων μὲν πλεόνων, οὐχ ἥκιστα δὲ ἔχ τε τοῦ ψηφίσματος τοῦ 
ἀποδοθέντος ἡμῖν χαὶ ἐκ τῶν ῥηϑέντων ὑπὸ | τῆς πρεσβείας" 
χαὶ ἐπειδὴ οἱ περὶ Θαρσύνοντα καὶ Πυϑῆν, καὶ Βοτίτᾶν ἀπέφαι- 
γον διότι ἐπί τε ᾿Αλεξάνδρου καὶ Ἀντιγόνου 6 αὐτόϊίν)ομος ἦν καὶ 

4 Αηδοοῆυμ 1 ϑοίονα (480---964 ἃ. ΟὮγ.) ἰπιθ!] οχογυαηΐ οαϊίονοβ αγδθοὶ 

ΘΒΒΘΏ ΘΠ ΒΒ Οὐγίίο οἱ Ὀγογϑθηο Οθβοι. ἀθ8 Ηθ]]Θηἰβιηυβ Π1, 1 Ρ. 2δΆ ποί. 

΄. 4. Αἱ Βογῦπη βθηςθῃίίδθ τϑρυβηθγο αυ86 δβοσγίρία βυηΐ ν. 38 οἱ ἡμέτεροι 
πρόγονοι ἔσπευδον ἀεί ποτε περὶ αὐτῆς, οἱ ῥτγορίογοι {{{ππ|’ὰτὰ προοββασῖο δὰ 
Απποομαμῃ 11 θῦμα (961 ---Φ46 ἃ. ΟἾΓ.) τοίογθη πὶ 6880 ἀἄοουΐ Ἠθγηδ6 

ΧΥῚ γ. 197. 4 Αὐ ἰἄάθταῃ Βοιιο δαΐ οἷυβ Β]ἰὰ8 ργαθίου Ἐνυ γαθοράτα (0}} 

ἰηἰἶο τοσηΐϊ δοϊθαοὶ ΠΠ (ΔΙ ηϊοὶ (η. 474, 4). 8 Νορϊοραοηςζία αυδάδπ) 810 

βου ρίαμα οϑύ σὰ ἀθρογοί περὶ τῆς προαγωγῆς. 4 Ἠΐο δροάἀοϑίῃ ἰῃοίρθϑτθ, 
Οαμ ἰδιηθῃ ἰυβίϑ Ὀγοίδϑί8ϑ ὨΟῺ δηίθοθβϑίβϑοί, ΟὈγ 08 8:0] ρογβαδϑίί, ἰαίαγίδ : 

νἰἀοίαν ϑηΐπη ἠξίουν ῬΓΙΓΏΒΙΏ . Βἰηρ.}γ]8 ῬΟΓΒΟΏΔΙΩ ρυΐα8580, 486 τηδηϊΐοϑθῖο 

(ογια ΡΙΓ118 ο8ὲ δὰ Ἰομβαίοβ γοϊδίαβ. ὕβαυθ δὰ νυ. 48 οχροηϊίαν, χυϊά ἰορδίὶ 

80 τοβϑ ροιξνονίπθ; ἐπὶ ἀθη τ ἃ νου 8 τάς τε δὴ τιμὰς χαὶ τὸν στέφανον 

δεδέγμεϑα ΓΟΒΡΟΠΒΌΙ. Ταρὶ8. ἱποὶρ . ὅ Ηοσ νοοϑθυϊυ Ἰδρί οἰ ἀϑθ ΘΥΤΌΓΘ 
οοΥαιρίαπι νἱἀο ΌΓ. ἃ ϑοίθυοο ἰρίαν οὐ Αηἰίοοσδο 1 γορηδηΐθ πΟῸ ϑΙΏρ 108 

ἰἰδοτα οἱ ἰπχηπγυηΐβ ἔπἰξ οἰνίί88. Νοαῦο θηΐϊτὰ ἀθ 818 τηδίου 8 αυϊοαύδτη 

47 
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ἀφορολόγητος ἢ πόλις ὑμῶν, χαὶ οἱ ἡμέτεροι πρόγονοι] ἔσπευ- 
ὁ δον ἀεί ποτε περὶ αὐτῆς, ϑεωροῦντες τούτους τε χρᾷἔϊναν)τας 

διχαίως χαὶ αὐτοὶ βουλόμενοι μὴ λείπεσϑαι ταῖς εὐερί[γεσ]ίαις, 
τήν τε αὐτονομίαν ὑμῖν συνδιατηρήσομεν χαὶ ἀφορο[[λογήτους 
εἶναι συγχωροῦμεν τᾶν τε ἄλλων ἁπάντων χαὶ | [τῶν εἰς] τὰ Γαλα- 
τιχὰ 1 συναγομένων. ὑπάρξει δὲ χαὶ ἡ [-------ττς χαὶ ἐάν τι 

380 ἄλλο φιλάνθρωπον ἢ ἡμεῖς ἐπινοήσωμεν ἢ || [αὐτοὶ ὑμεῖς αἰτή- 
᾿ς σησϑ]εβ. παραχαλοῦμεν δὲ χαὶ ὑμᾶς μνημονεύονί[τας - -- ----τ- 

Ἁ ’ -- , α 

------- τίην ἐχτενεστάτην πεῖραν εἰληφότων, ἄς δια[---- - 
---τς--- τε χαὶ τοῖς προγεγενημένοις ὑμῖν ἀχο[λουϑ- ---- - 
------ εἰὀεργέτησϑε μνημονεύσειν ἀξίως | ----τ--τ-τ- τ στ τῶν 

856 ἄλλων ὧν συλλελαληκαμεν 3 ἡμεῖς τε χαὶ οἱ ὑμέτεροι] πρεσβευ-- 
ταί, οὗς διά τε τὰ ἄλί[λα ἃ ἔπραξαν ἐπαινοῦμεν καὶ διὰ τὴν 
σπουδὴν ἣν ἐποιοῦν [το περὲ τῶν ὑμῖν συμφερόντων.) ἔρ(ρωσϑε. 

Ργδϑάϊοαί αύδιῃ ουγδιῃ οἱ θϑηθνοϊθη[ίδπι (τὴμ προαγωγὴν ν. 9. ἔσπευδον περὶ 
αὐτῆς ν. 84). Οὐδγα τγϑοίθ συγ 8 δυϊοποιηἶδηλ ἃ ϑϑίθυσο θγορίδῃι ἢδς ἰρ88 

ορίβϑιυ!α Ἐγυίμγδοὶβ γοϑίϊ αὶ ἰυὰϊοδνιῖ. ΝΘαῸΘ νϑγὸ Ε. [δι ργθο δ!!! (00 Γοθυ5 

ΕΥΥΙΓΘοΟγα ρυ]ἰοἰ8. ΒΟΓΟ]. 1871 ᾿. 44) 5θηΐθη(ία, 80 Απιίοοβο 11 θο ἰὰ 

[δοΐυμα 6886. ἢος Εἰΐαϊο ἰηΐγίησί(, 5864 σοῃῆγτηδίαν (οἵ. 01. 1). 7 Τιῖ- 

Ὀαίαμα δὰ Ὀ6]] πὶ Οδ]αίϊσυτη 80 ρῥυϊοσίθυβ τορι ἰτροϑίίαμη, φυοὰ 60 ἴδΔοί- 

[8 Απποοδυβ ΕΥγίγδοθὶβ γϑιϊογο ροίυϊΐ, φαΐδ ρῥϑίγίβ νἱοίογία ρϑγ σι! τὰ 

80 1114 φοηΐθ ἰττηΐ θὴ8 ἀθρυϊβυμαὰ ογδῖ. 8 ϑυρρ)ονὶ. 9 εγβυβ 8358---87 

ΓΟ ΘΓ οοηδίυβ δύ, 408 ἰῃ ΤῸ τὴ6 Ὠ0ὴ υπυπμησυοάᾳθθ νϑγθυη) Ὀγϑοϑίδγο 

γὙ60}10 νἱχ οδί φυοά ἀϊΐσϑι. 

1617 ΟοἸυμημα οὰμὶ δηάσίγρθο ἱηνοπίδ Τοροδο (Ρίαἰ). Ἑά. 
Ῥ, Βουσαγί, Μόχηοϊγα 80} ἃἂη ἀόογρὶ ἰηόα!] 46 ἃ ἴσα ΑΓγοϑαΐθ 6 

Θἢ 1 ΒΟΠΠΘΌΓ ἀ6 1’ Αἰμόπϊθῃ Ῥηγγοθοβ. (Μόμι. ργόβ. μὰγ ἀἱ- 
ΘΙ βδυδηίβ ἃ [᾿Αοδαόμηϊθ (68 ἴλβογ. Τ. ὙΠ]. Ραγὶβ. 4870. 
1,0.045-Εουοαγί Μοσ. οἱ Ροίορ. ϑ8ὲθα. (ἝἋαἷ. φυδο ἀ6 {{Π{π|0 αἰδρυ- 

ἰανὶὺ Μ. ΚΙαίί, ΕΟΓΒΟΒΌΏ ρθη ΖῸΓ ϑβοιοηΐθ 465 δοῃδοίβοηθη Βυη-- 

465 1. Βοῦ]. {877. Ρ. 98 544. 

Θεός: τύγη. [ Ἔδοξεν: τῆι βουλῆι2 τῶν | ̓Αρχάδων χαὶ τοῖς χη τη Ι ρ 

4. 1μ{ἴθγ80 γοϊβδγοβ. 4 ΝΟΠ ρο586 ἢδ66 8]10 ΘΙ ΡΟΥΘ ἀθογοίδ 6586 481). 

Ἰηἰἶἰο δπηΐ 4384 ἃ. (ἢ γ. οχ οἰν (δια τα χυδὸ πἷς σοι πὶ Αγοδάυτῃ οοποὶ!ο ἰη-- 

[ΘΓΒαἢΐ ΓΘΟΘΏ8ἃ ρΓΌΡδΓΟ οοηδίυβ 6ϑί Βουοδτί. Οοηΐτα 4υθη ἀοοία οἱ βϑϑϑοῖίοῦ 

ἀϊβραίανί! Και ἀοσυϊίΐψῃαθ, θη τηοὰο ἢογὶ ροίαΐββδο, υὐ δηιφυΐίογο οἰΐϑιη. 
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ὅ μυρίοις 8, Φύλαρχον [| Λυσικράτους ᾿Αϑηναῖον 4 | πρόξενον καὶ 
εὐεργέτην | εἶναι Αρχάδων πάντων | αὐτὸν χαὶ γένος. 

δαμιοργοὶ οἵδε ἦσαν'᾽ 

10 Τεγεᾶται ᾿ Κυνούριοι 
Φαιδρέας Τιμοχράτης 
᾿Δριστοχράτης Καλλικλῆς 
Νίκαρχος Λαφάνης 
Ξενοπείϑης .ἄις 

15 Δαμοχρατίδας Σάις 
Μαινάλιοι Ὀρχομένιοι 

Ἀγίας Εὐγείτων 

ἸΘΙΏΡΟΥΘ δὶ ῬΟΡᾺΠ β8οοσίοίδίβ γοδάυτη ρδγίϊοῖροδ θϑϑθϑηΐ, 804 οἵηηΐηο τοί οἰθη-- 

ἄδτη 6886 Εουοδιὶ δοίαι 8 ἀϑβηϊοηθθ. Νβηλ δῆπο 394. ἃ. (ἢν. Τϑργϑυϊῃ 
ἰη ΕἸΘοΓΌΙΩ ροίοϑίαία [ϊ15880, ΟΟΠΟΘϑΒΌ οἱβ ἃ γάϊδαα ΜοΟρδΙΟΡΟΙ ἰδ οΓαα 

ἰγγδῆηο. υδῦθ, φυαῦσ ἰὰγθ 88η0 Εουσαῦίαβϑ ἡθρϑαβϑοί Μοϑδ]ΟροΙ 85, αὰο 

ἰΘΏΡΟΓΘ 800 ᾿γγδΠΟΓΌΙΩ ἀοτμηἰηδίίομθ θβϑβθηΐ, οοιητηπηὶ Αγοδάθτζη οομο "ο ἰη- 

ἴθ Γ685886 ροίἶ886, δυΐ ἰῃῖ6 ν Εἰ ρδιαϊ ποη δ ἰθιροτγὰ οἱ Αὐὶβίοαάθιηι ἰγγδηηί ἰηἰἐἰᾶἃ 

(869 --- ἰοτγο 26 ἃ. (ἢγ.), δυΐ ἰηΐοῦ Αγϑίοάθιηϊ ἤθοόθαὶ οἱ 1 γάϊδάδο ἰγγδηηΐ- 

ἄσιῃ (ἴθγο 301 ---2388 ἃ. ΟἾγ., οἷ. ΡΟΙΥΌ. Χ, 23, 3. 8. Κ)αί( ν. 99) ἢυης {ἰ{ὰ- 

Ιυτ ἀσαϊεδίαπι 65880θ.ὡὈ Αἰᾳφὰθ ἢοο χυΐϊάθπλ ρῥγϑοίογί Ὠγουβθῃ ἀθβος. ἀ68 Ηδ]]. 

ΠῚ, Φ ν. 4181, φασι αἰσαί διὰ ἱπργο 8110 6586, υἱ ΑΥδία8 ἴσῃ βίο Οη 6 

ἸΙθογαίδ Ασμδθογυα [οθάυ8 σοηα! ἀἰ88θ,, 810 8οοί δ θυ 5 Ὠθιηορμδηριῃ οὐ Εοαθ- 

στη Αγ ϑίοάθιηο ἢθοδίο ἰοθὰιβ ἀγοδάσμῃη γοϑί [}88ὅὃ.0 Οὐοά δγρσυϊηθηίυτη 

᾿υδγίσυμα 6586 Υἱχ ἰρϑύυτα [οθ!]ογ, 8θὰ ἰῇ ϑυμημηᾶ γΓοὶ θὰ ὙΘΡα νἱα 886 

Θχἰ βίο πηδχὶπηθ ῬΓΟΡίοσ αἰδἰθοίαμα Αἰἰίσϑτα ἀθογοίί. Εδ ϑηΐ χυδῆίο ἃ. ΟἿ. 

Ὠδίμθτη 58ΘΟῸΪΟ γ6ὶ] 8460 ἰηϊο ἰογϊ Αγοδάστ Θοηο πὶ 80} 6586 ἰπογοάϊ-- 

ὈΠῸ6 οϑί. Ουοὰ 58 5ἰαίιᾳθιηβ ἰηίγα ΔΠΟΡΌΙ 38 ---9838 ἃ. ΟἾΓ. βραί πὶ ἤᾶΘ6Ο 
ϑογρία 6856, νογὶ βαυὰ αἰδβϑίμ!θ ογὶ, Αγ ϑίομθιῃη Μοραϊορο]δηυτη,: φυθηι ἴῃ 

ΓΟ 8 Αοῃδίοίβ δηηογαμῃ 469 οἱ 168 ἃ. ΟἾΓ. ΟΘοτμηηθμηηογαῖ ΡΟ θυ8 ΧΧΎΙΪΙΙ, 

8, 3. 8. ΧΧΙΧ, 85, 6, οἰὰβ φυθὰ πἷσ Ὠαθθιὰ8 ἀδηλίογσυτῃ (Υ. 94) Ποροίθιῃ 

6886. ῷ Ουϊηᾳυδρίηία ἀδιηλίογροβϑ, αυἱ ἰηΐγα ΓΟΘΟΘΉΒΘΏΟΡ, θη 80η8- 

πὶ οἴἴἶθροίβ86 βυμτηϑ ΟὕἿῚ ὙΘΓΙ Βρθοῖὶθ σοηΐϊθοί! ΚΕ. 8 (ΟΠΟΙΙ μὰ ΘΟ ἢ 6 

Ατγοδάσιῃ ἢοῸ ποχηΐηθ ἰηβιϊ(αἰυτὰ Ἐρδιηϊηοηᾶδο δοίδίθ πϑυιὰ γ8ΓῸ ΟοΟΙητηθτη0- 

ΓΑΙ ἀρυα δβογὶρίογοβ (Χϑη. Η6]1. ΥἹ1, 41, 88. 4, Φ. οῃ. ΧΙΧ, 11. ΑΘ680}. 

Π, 719. Ὀίοάον. ΧΥ͂, ὅ9. Ῥαυβ. ΥἼΠΠ, 838, 4. Βδγροογ, (ϑυϊά. Ρμοί.) 5. ν.) Ε΄. 

Ιηοῦ δθο ἄπο σοῃοίδία θϑδάθῃ σαΐὶο ἰηἰθσοθάθθαϊ δίᾳιθ ἴῃ βδἰηρα  β οἰν [αι - 

Ὀὺ8 ἰῃῖο βϑπδίυμῃ οἵ σοι ἰδ. 4 ἈρΘγΌϊΩ βου ρίογθηχ ΠΟΒἰ]δδίγα τη, χαθαλ 

ΒΔ06 νοίϑιοθβ (Αἴπθη. 11 ὅ8 α. ϑυΐάδ8 5. ν.) Αἰμθηϊθηβθια δὰΐ Ναυογαί ἴδια 

{1580 τοΐθγαηΐί, ἰηίθ] ]οσὶί ΕΒουσᾶαγί,. ϑθϑἃὰ θδϑῃ ορἰηϊοηθ δαιηοάυπι ἀ60}}} 

Τυηἀδιηθηΐο ηἷ ἰδῖὴ ϑαυρρίαϑ ἰηᾶ. Ἰοοί. ἀοἰηρ. δἰ. 41816[771 ᾿. 4 τιοῃυέ : 

ὨΠΟ ΥὙΘΓῸ οὕ ἀδ δοίδίθ {{{1ὰ}}1 ΕΟΌΟΟΥ ΓΙ ΟΥΓ8586 οοῃδβίοί (οἷ. οί. 4) ἀθ6 {110 

οοσὶδτί Π0ῺῈ διῃρ 8 ἰἰο6Θί. 
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Εὐγειτονίδας ᾿Αμύντας 
Ξενοφῶν Πάμφιλος 

20 Λεπρεᾶται Παυσανίας 
“Ἱππίας Καλλίας 
Γάδωρος Κλ[ητόριοι 
Μεγαλοπολῖται Τηλίμαχος 

᾿Δρίστων ᾿Αλχμᾶν 
25 Βλύας Αἰσχύτης 

| ᾿Αρχέψιος Δαμάγητος 
᾿Ατρεστίδας Πρόξενος 
Γοργέας. Ἡραῆς 
Σμίνϑις ᾿Αλεξικράτης 

80 ΤΠλειστίερος Σιμίας 
Νῖχις Θεόπομπος 
Λάαρχος ᾿Αγίας 

Πολυχάρης “Ἱπποσϑένης 
Μαντινῆς Θελφούσιοι 

8ὅ Φαῖδρος Πολέας 
ἄχος ᾿Ἀλεξίας 
Εὐδαμίδας Ἐχίας 
Δαΐστρατος Παυσανίας 
Χαρείδας Λύχιος 

168 Β4515 ΠηϑΡΟΥἶβ Δ]Ρὶ ἱπνοηίὰ Ὠ6]1 ρσορο ἴογσαμη. Βα. 
ΤῊ. Ἠόοτη0116 Βυ]]Θ πη ἀ6 ΘΟΥΓοϑροηάδησο ἢο]]όηΐχψαθρ ᾿Υ (4880) 
Ρ. 39ὅ η. ἹΥ. 

Οἱ νησιῶται 1 τὸν ναύαρχον [ Καλλιχράτην Βοΐσχου Σάμιον | 
ἀνέϑηχαν. 

ι{{γ86 ΑΣ. 1 Εἴ, 182, 4 Ἐχβίδηϊΐ ἄυο ορίρταγηγηδίθ (ΑἰΒθη. 

ΠΡ. 81418ἃά. Μυ8. ἈΒοη. ΧΧΧΥ νῬ. 91) 4ῦδο0 ἀοσθηΐ (Δ) ογαίθεῃ ὨδυδΡο τὰ 

ΑΥ̓ΒΙΠΟΔΘ ΒΟΡΟΓΪ οὐ οοπίυρὶ Ρίο]θηλδοϑὶ ΡΒ] ΔάοΙρὶ ἐθριυμα Ζοραγτὶὶ ἀθα ο8886. 

Εππάθιῃ ΟἸγτηρίδθ οἰυβάθιῃ Αὐϑίηοδθ οἱ Ρίοϊθιηδϑὶ τηϑυὶ(ὶ βίδί88 ροϑυ 850 

νἰἀθτηϑ οχ ἢ. Ιὅ8. Η. Νυιῃῃ ἰάθεῃ βἰὺ (δ) ογαῖθθ, χυθηλ Ρίοἰθιηδουβ [μᾶρσὶ ἰῃ 

ΟΥΡΓΌΙΩ τηΐϊβδὶξὶ δῆηο 810 ἃ. (δγ. (Ὠίοάογ. ΧΧ, 41. ὙΜΠδιηον 2 Απίβοηο8 

Ῥ. 88), ἀυλδίίο. σης αὶ Επογαοίδ σγοαηδηίθ ἱποίϑυπη 6886 Ῥγορίου 1ἰ{- 

ἰογαῖιγαθ ουτ ἢ. 469 5[τ}}}Π{πᾶ!] 9 ὙΘΡΙ 8.1}10 οϑί, - Ῥγϑοϑουίη οὔπῃ (Δ}}}- 

ογαΐθιῃ ὕ840ὺ6 δά 11ΠΠ1.8 γορηυτη ϑῸ ρου θη ἴα }856 οὐΐϊδαλ ργορίοθυθα ῥγοῦ δ} }}6 



110] Π. ΑΒ Αἰοχάηάγὶ Μαρῃηὶ τρογίθ δὰ Οογίβέματη ἀο]οίδη. 263 

δἰ{, ααΐϊὰ ἰθιηρὶὶ Αὐβίηοδβ οχϑίγαοίίο ΡΒ Δα θΙρὮΪ τρογίθ ᾿μ ογρ δα οϑὲ (ὟΙ- 
Ἰδ] ΟΥ 2 Αηϊρομοβ ἡ. 888). 

169 Βαβϑὶβ αυδάγαία τηϑυμηογὶβ Δ]0 1, ἱηνθηία 611 ῬΓῸΡΘ 
᾿θιρ] μι ΑΡρΟ] 5. Εα. ΤῊ. Ἠοιμ0116 Βυ]]θ ἀ6 δΟΥΓΟΒροπάδηοθ 
Ἠο]]ηίχαθ ΠῚ (4879) ». 470 η. 3. 

Χρύσερμον Ἡραχλείτου Ἀλεξανδρέα 1, [ τὸν συγγενῇ βασιλέως 
Πτολεμαίου [ χαὶ ἐξηγητὴν καὶ ἐπὶ τῶν ἰατρῶν, [ καὶ ἐπιστάτην 

ὅ τοῦ Μουσείου 23, [Ἄρειος Παμφίλου ᾿Αϑηναῖος [ χαλοχαγαϑίας ἕνε- 
χεν τῆς εἰς ἑαυτὸν [᾿Απόλλωνι, Ἀρτέμιδι, Λητοῖ. 

[τοῦθ ΑΞΗ͂Σ. 1 Ησυῃο Ριοϊοηηδοὶ ΠῚ Ἐποχρθίαθ (94 7---998 ἃ. (Βγ.) 

δοίαίθ Πογαΐ880 σοηϑθηϊδηθαμ 6ϑί, αυΐᾶ ΠΗ] τ οἷ ἰὨΓΘΙ ΔΙΏΪΟΟΒ Τρὶβ Ρίο- 
Ἰθτηδοὶ ΙΝ ῬΒΠοραίοσίβ (496 .----206 ἃ. Οἢγ.) [υ͵5880 βοίμηυϑ (Ρ]υΐί. ὝΟἸΘο6- 
Ὧ608 86). Ηαυΐυ8 τυγΒυ8 ΒΗ] ]ΟΥΤΩ 8106 ῬίΟΙ ΘΙ θῦβ οὺτὰ ΗΠ]ΪῸ 800 ἃ. 1887 8. 
ΟὨν., δ᾽ Οἴδιοο 4854 ἃ. ΟἿΓ. ῬΓΟΧΘΗῸΒ ΠοΟΙΡΒογυϊΩ ἰδοίαβ οδϑέὲ (η. 198, 
488. 4856). ἨοτηΟ0]16. 2 ΟἹ. δίγαθο ΧΥΤΙ ρ. 794. ἔστι δὲ τῇ συνόδῳ ταύτῃ 
καὶ χρήματα χοινά, χαὶ ἱερεὺς ὁ ἐπὶ τῷ Μουσείῳ τεταγμένος τότε μὲν ὑπὸ 
τῶν βασιλέων, νῦν δ᾽ ὑπὸ Καίσαρος. Ουοβ Ββαοογάοίοβ χυοά δοβάθιῃ [886 
οὐπὶ Ὁ]  ΒΘΟδΡ 18 οοηΐθοῖ! ῬαΡίΘΥ ἀ88 ΑἸθχδηάγίἰβοῆθ Μυβουμῃ ρ. 7, θἃ 
ΟΡίῃϊο Βοος {ἰ]ο τοί] Ὁ. 

170 ἴῃ νἱοο ]}ὲγοπᾶάα ἱπίθν. γϑ] χυΐδθ ἰθιαρ]} ΑΡο]]ἑπἰ5 Ὀιάγ- 
Ιη6ἱ ΘΧβουρδιύ Θμογαγα, οὐΪϊὰ8 ΟΧ 50}6618 6οα. Ομ Ἶ58.1} Απίῖᾳ. 

Αϑἰδί. ρ. 06 8ᾳ4ᾳ. Βοθοόκὴ (. 1. α. 2852, χυὶϊ ναγιοίδίθ Ἰϑοίοη δ 
ΟΣ Β6Π0615 Βογαγαὶ ἃ ΜΌΘΙΙΘΓΟ ϑηοίαϊδ δ 68. 

Ἐπὶ στεφανηφόρου Ποσειδίππου,  ταμιευόντων τῶν ἱερῶν χρημά- 
ἰτων Τιμέα τοῦ Φύρσωνος, ᾿Αρισταγόρα | τοῦ Ν(ογήμονος ;, Κλεομή- 

ὅ δους τοῦ Κρεήϊσ(ολονος2, Φιλίππου τοῦ Σωσιστράτου, ᾿Αλεξάνδρου 
τοῦ Λοχήγου, Πολυξένου τοῦ Βαβίωνος, | τάδε ἀνέϑηχαν βασι- 
λεῖς Σέλευχος χαὶ [᾿Αντίοχας ὃ τὰ ἐν τῆι ἐπιστολῆι γεγραμμένα. 

[Δεογαθ ΘΞΠ (ργϑοίοσ ὑρϑοοβ ἰ0608 πρὶ ἢ 684) Σ. 4 ΝΑΗ 4 ΝΟΙΏΘΏ 

ἀυδίυχη, ργαοβουί τα οὕτω ν. 4 οχίγ. Ο 88}}} φαϊάθτῃ ΚΡΕΙ, Θῃθγαγαὶ ν ΓΟ 80}16-- 

ἀδθ ΚΛΕΙ͂ μαρϑϑηΐ. 8 βοϊοαουμῃ 11 (ΔἸ ΟΌΤΩ οὕτη γαίγο Απίίοομο ΗΐΘΓδῸΘ 

ἰμ 0]]Θσθρἀυτη 6886 τηδηϊοϑίθτα 8, ὨΘΩῸΘ ἱπηρΓΟ 8 0115 ΒοΟΘΟΚΒΙΪ βϑηϊθηίίϑ, 

βϑίδίϊτη ροϑί Απηίοομὶ [1 τροτίθια (446 ἃ. ἘΚ.) 800 δ]ἰογατη ἀοηδτῖὶὰ ΜΙ τα 
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10 Βασιλεὺς Σέλευχος Μιλησίων τῆι βουλῆι | καὶ τῶι δήμωι 
χαίρειν: ἀφεστάλχαμεν εἰς [ τὸ ἱερὸν τοὺ ᾿Απόλλωνος τοῦ ἐν 
Διδύμοις [ τήν τε λυχνίαν τὴν μεγάλην καὶ ποτήρια | χρυσᾶ καὶ 

16 ἀργυρᾶ εἰς ἀνάϑεσιν τοῖς ϑεοῖς [ τοῖς Σωτῆρσι χομίζοντα Πο-- 
λιάνϑην ', ἐπιίγραφὰς ἔχοντα. ὑμεῖς οὖν ὅταν παραγίϊνηται, λα-- 
βόντες αὐτὰ ἀγαϑῆι τύχηι ] ἀπόδοτε εἰς τὸ ἱερόν, ἵνα ἔχητε 

20 σπένδειν [ χαὶ χρᾶσϑαι ὑγιαινόντων ἡμῶν καὶ εὐτυχούντων καὶ 
τῆς πόλεως διαμενούσης ὡς ἐγὼ | βούλομαι χαὶ ὑμεῖς ---- - -α 
-----τ---- 5. δὲ Πολιάνϑηι χαὶ τὴν ἀνάϑεσιν ποιούμενοι [ τῶν 
ἀπεσταλμένων συντελέσατε τὴν ϑυσίαν [ ἣν συντετάχαμεν αὐτ(ῶ)ι". 

26 συνεπιμελήϑητε [| οὖν ἵνα γένηται κατὰ τρόπον᾽ τῶν δὲ ἀφεσίταλ-- 
μένων χρυσωμάτων καὶ ἀργυρωμάτίων εἰς τὸ ἱερὸν ὑπογέγραφα 
ὑμῖν τὴν γραφήν, | ἵνα εἰδῆτε χαὶ τὰ γένη χαὶ τὸν σταϑμὸν ] 
ἑχάστου. ἔρρωσσϑε. 

80 Γραφὴ χρυσωμάτων τῶν ἀφεσταλμένων. 
Φιάλη χκαρυωτὴ  Ἀγαϑῆῇς Τύχης μία, ὁλχὴ [ δραχμαὶ διαχόσιαι 
τεσσεράχοντα ἑπτά. [ ἄλλη χαρυωτὴ θέμιδος μία, δλκὴ δραχμαὶ 

86] ἑκατὸν ἐνενήχοντα. ἄλλη χαρυωτὴ Λητοῦς [ μία, ὁλχὴ ὃρα- 
χμαὶ ἑκατὸν ἑξήχοντα ὀχτὼ | τρεῖς ὀβολοί. ἄλλη χαρυωτὴ Ἕχά- 
τῆς μία, ὀλχὲ δραχμαὶ ἑκατὸν δεκατρεῖς. παλιμπότων | τραγε- 

Πλΐθ88 0880. 8:16 ϑῃΐμῃ ἰη 6] αἰ αν, οὐ αἰθγαὰθ αὐυϊάθηι ἀθάϊοαίϊοη 8 δυσίογ 

αἰοσαίαν, 8θ0ὰ ορίβίι δα ἃ 5010 ϑοίθυοο ϑβδοῦιρίαᾶ δἰ, Απίίοομο οἰἰϊδεηίατη ἱπηρῦ- 

ΘΓ. 4 πολιάνϑην θαϊίογοΒ. Αἱ Ομ Βα υπλ, φαΐ ἁἀηρυθηθαη) ΟΧ ΡΟ] ΪῸ 
ἰδοίαμα ἰη6]]οχογαί, τοίαίανιί Βοθοκμίυβ. Ηαυΐὰβ ἱρϑίυβ υθγὸ ἰηἰογργοίδεο, 

αυὶ πολιάνθην ϑγοϊηδία Υ. ὅ8 ---σ66 ΘηθΙηοΓαΐδ 5 θη βοδγο νὰ]δ, πη αἀδιμθηίο 

ΟἸΔΏΪΩΟ ΟϑΓθί; Ὡ81ΠῚ 4ΌΟΙΩΟάΟ ἰῃ 80 νοῦ ϑϑῆὶ υἱπὶ ἰῃθ886 ῬΟ8860 ἀθιη0η- 

βίγαίΓ ἢ Ασοραϊί φυοα ἰἱπορίθ ἤθαῸ0 αΥῇᾶθοθ νϑ88 δυγθα οἱ διωθηίθα ἀἰουη- 

(Ὁ χομίζειν δτγοπηδίαᾳ .||Δ. Νϑαᾳὰθ οχηηΐηο υϑαᾳύδῃ ἰῃ [6 γ]8 ἙΥΔΘΟΟΤΌΙΩ 

ΡῬΓδοίο σης ἰρβυϊῃ Ἰἰοοῦτῃ δχϑίδί ἢ06 Θρροὶ]αίί γα, οὕ ὨΟΙΏΘῺ ὈΓΟΡΥΪ ΠῚ 

Πολιάνϑης οἰΐδτη ἃ]πἀ6 Ὠοίαχη 581} (οἵ. ἢ. 3980, 6). Ιὰ ἰριΡ γΘροῦθΡθ ΠΟῺ 

ἀυῤδίίαν!. Ρο]Ἰδηΐμο8 οϑύ χὰ ἄοῃα τορία Μιϊθίυαμη αϑογί; δὶ χυθιὴ οἴοηάϊί, 

ΘΟἸ]οσαίΐο νϑγθογαμη, 18 σοῃίογαι Χθη, ΑΠΌ. 1, 3, 31 χαὶ τριήρεις ἤχουε πε- 
ριπλεούσας ἀπ᾽ ᾿Ιωνίας εἰς Κιλιχίαν Ταμῶν ἔχοντα τὰς Λαχεδαιμονίων καὶ 
αὐτοῦ Κύρου. ὅ ΥὙΜΕΙΣΕΙΣΔΕΧΕΤΕΕΠΕΣΤΆΛΜΕΝΑ ϑδοσαγὰ. ΥὙΜΕΙΣΧΡΙΕΣ 
ΘΕΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΗΙΤΗΙ Ομίβια!!. ουδο δᾶάθο ἰηίος 86 ἀϊβοθάπηί ἰδιηψυθ 

ΘΓ τηϑηϊΐθϑίο ΘΟΥΓΟΡ (ΘΔ Ῥᾶ888 ϑυηΐ, υὐ ἀθ6 γοϑίϊ θη δ ἰῃ ἰηίθαγυτη 

ἀοδρογδηάυτ νἱἀθαίαγ. 6 ΑΥ̓ΤΟΙ. ΕἸτηθηᾶαν!. Νϑιὴ ἀθ οἱβ 4αυδ6 Ρο- 

Ἰἰδηίμΐ τηϑδηαδία βἰηΐ εἰς ἀἰοὶ οἰϊδιη οχ βϑαῦθη θυ συν ἐεπιμελήϑητε δὲ 60]- 
Ἰίρο. 1 ᾿Καρυωτὴ φιάλη οδ8 οἰαπά}}8 ρα]πιδο, μιὰ ἀυδίθ συμ 8ρδίμ 8 
8.18, οΓηδία ; οδγυγοίδιη ἘἈΘΙ ΒηΟΛ Ια, 4υ86 Καϊθηάΐβ θη Δ Ρ 1158 ἃ ὈΘΌΡΘΡΙοΥι- 

Ὀὰὺ5 ἀοηο ἀδρδαίαν, οοηίΐα ! ΟΠ 58}}}. ΒοΘΟΚΉ. 
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λάφων προτομῶν ἐςγεγραμμένων [᾿Απόλλωνος ζεῦγος ἕν, ὁλκὴ 
40 δραχμαὶ τριαϊκόσιαι δεχαοχτώ, τρεῖς ὀβολοί. ἄλλο παλίμποίτον, 

ἐλάφου προτομή, ἐπιγεγραμμένον [᾿Αρτέμιδος, ἕν, ὁλχὴ δραχμαὶ 
ἑχατὸν ἑξήχονίτα μία. κέρας ἐπιγεγραμμένον Διὶ σωτῆρι ἕν, [ δλχὴ 

45 δραχμαὶ ἑκατὸν ἑβδομήκοντα τρεῖς, [|[ τρεῖς ὀβολοί. οἰνοχόα Θεῶν 
Σωτήρων μία, | ὁλκὴ δραχμαὶ τριακόσιαι ὀγδοήχοντα ξξξ.  ψυχ- 
τὴρ βαρβαρικὸς λιϑόχολλος, ἐπιγεγραμίμένος Σωτείρας, εἷς, 
ἔχων ἀποπεπτωχότα  χάρυα ἑπτά, ὀλχὴ δραχμαὶ τριαχόσιαι ἐβ- 

ὅ0 δοϊμήκοντα δύο. μαζόνομον χρυσοῦν, ὁλκὴ [ δραχμαὶ χίλιαι ὀγδοή- 
χοντα ὀχτώ. εἰς τὸ πᾶν χρυσωμάτων δραχμαὶ τριςχίλιαι δια- 
χόσιαι τεσσεράχοντα ὀχτώ, ὀβολοὶ τρεῖς. [ σχύφος ἀργυροῦς το- 

δὅ ρευτὸς ζῳωτός, [ἔχων σχοινίδα 8, εἷς, ὁλχὴ δραχμαὶ τριαχόσιαι 
Ι ὀγδοήκοντα. φυχτὴρ ἀργυροῦς μέγας | δίωτος, ὁλχὴ δραχμαὶ 
ἐναχιςχίλιαι. | λιβανωτοῦ τάλαντα δέχα, σμύρνης | τάλαντον ἕν, 

60 χασίας μναῖ δύο, χινναμαΐμου μναῖ δύο, χόστου μναῖ δύο. λυ- 
χνία [ χαλχῇ μεγάλη. (ε)προςήγαγεν9 δὲ χαὶ ϑυσίαν | τῶι ϑεῶι, 
ἱερεῖα χίλια καὶ βῶϊΪς]10 δώδεχα. 

8 Ογηδιηθηίθπλη ΒΟΥΡΒὶ ἰθποοβ οὔτ [γυοίδι185 τγϑίθγθβ ἱηίογργοίδ! Ὁ 

᾿Βοθοκβδῖυϑβ τγοίαϊδία Ομ ίβῃ}}} οὀχρ! σδίίοησ ἱηδρίδ. 9 ΕΠΡΟΣΗΓΑΓΕΝ ϑμδον. 
ΕΠΡΟΣΤΕΤΑΓΕΝ Ομίβη. Ἀθοίο ΠΠὰπ βοαυϊζυς ΒοθοκὮ, 5θὰ ἰηϊαγία δὰ γοϑθπὶ 

δοϊθυασαμα τοί], ααἱ Π}}0 ᾿οὰο δάάυχίβ896 ἀαἰοὶ ροίαϊξ νἱοί 88, 50ἀ 
τα ἰβ᾽8556. [το δίῃ ΄υοααθ Δρρδγοῖ, ϑυργα δοιηΐμϑιῃ 8] 46: ἃ ΓΘβῸ ΟΠ] 

ἀΟΒΔΓΡῚΪ5 ΓΤ ἰΒΒΌΓ ΠΟΙ 8.11 ΘΟΙ ΙΘΙηΟΥδίυτϊη ἔυΐ886, αἱ ΘΟΒΗ͂ΓΙΘΙΌΥ δοηἰθηςὶδ 

ταθᾶ ἀθ Ροϊΐδηῖμθ (μοί. 4). 10 βα(μοὺς] ΟΒί88}} δἀδοη(ἰοηίθ Βοθοκμίο. Αἱ 
ἷη αἱγοαὰθ ΔΡροΟῦΓΆΡΒΟ Ὁπΐϊὰ8β τηοάο ἰἰ{ἰ6γ86 ἀθίθοϊαβ ἠοίδίυγ, πϑαὺθ {ἰΠἰυὰ ἀθ 

ΡΒ ΡῸΓ 86 ΟΥΘΑΪθ116 ο8ῖ. Νὴ αυοα Βοθοκηίυβ ἀἰοὶ!, βδ'νθ ρογίβ(} 168 [Ὁ 8-- 

ϑ6ηΐ 1|80 ΔΙΔΘ ϑ'νθ οχ Ἰαρίαἰ δὺ8 ϑίγιοίδθ, ροίυ 886 118 γουριηι προςήγαγεν 

δαδρίαγί, αυοὰ πανὶ δάνθοίὶ οἱϊδαπὶ ἰαρίἀθϑ 6886 ροβϑϑηΐ, οϑδί ἰΠἸππὰ ααϊάθηὶ 

τοϑηϊοϑίο νου. Αὖ ποῆῃθ ϑϑίθυουβ δ]6 ἱηθρεϊβϑίτηθ ορίβϑοί, χαδδὶ ποι ἀθὶ 

ΜΙϊοβίοσυμπλ αὐἱθυβ 1116 νἱοίέπα8 ταὶ οθδί, ϑ88 ΔΓ88 δ ἰβδβθοΐ ἢ ἰχηπλο πη }}}6 

ΟΥ̓́ΘΒ (βἰς ἱερεῖον ἷο αἱ ἰῃ 4118 ΠΟΩΉ0}}18 {{{π|18 ἰὨ 6] Θαομάσμῃ) ταἰ ἐπί Γ, 

ἀυοάαθοίμῃ Ῥονθ8, αὺυοὸ ἴῃ σθῆθγοὸ νἱοϊ δαὶ δἰ ΠΌΙΩΘΙΕΒ ἰδ ἰηὰθ 80 Ηο- 

τηϑγὶ δοίδίθ υϑίίδίι8 οϑί. 

171 [018 Οχομίθηβίβ. Εχ ἀρόβγϑρῆο ἃ 86] δηο, Ῥαΐγίοίο 
Ιαηΐο, Ἀϊοαγάο Ἰδημθϑίο οοπίθοίο οαϊΐα5 οϑύ ὑπὰ]8 ἃρυα Μαϊ(8]-- 

στη Μάγω. Οχοη. ἢ. 3, υδὶ οἰΐδῃ ἀυογηλ Δ] 1 Οσαὰ ἂρΟΩΓΔΡρἢΟ- 

γα (4 Β δρυὰ ΒοΘΟΚἢ.) 80 ἱβφηοίο δἰΐψυο μοιηῖηθ ἀοοίο ἰδοίογυτη 
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γαγίδο Ἰ᾿θοι]οη05 οχϑίδηί.Ό ἢοίμαο ραα. Ομδηαϊο Νάγλ. Οχοῃ. 

ΠΠ, 96. Βοροκῃ (6. 1. α. 8487. 

Ἔδοξεν τῶι δήμωι;, στρατηγῶν γνώϊμ)η᾽ ἐπειδὴ πρότερόν τε 
χαϑ᾽ ὃν χαιρὸν ὁ βασιλεὺς Σέλευχος 2 ὑπερέβαλεν εἰς τὴν Σε- 
λευκίδα 8, πολλῶν [χ]αὶ μεγάλων χινδύνων περιστάντων τὴμ πόλιν 
ἡμῶν χαὶ τὴν [ χώραν, διεφύλαξεν ὃ δῆμος τὴμ πρὸς αὐτὸν 
εὔνοιάν τε χαὶ φιλίαν, οὐ χαταπλαγεὶς τὴν τῶν ἐναντίων ἔφο- 
δον [ οὐδὲ φροντίσας τῆς τῶν ὑπαρχόντων ἀϊπ]ωλείας, ἀλλὰ 

δ πάντα δεύτερα ἡγησάμενος εἶναι πρὸς τὸ διαμεῖναι ἐν τῆι 
αἱρέσει χαὶ ἀντιλαβέσϑαι τῶμ πίρἰαγμάτων κατὰ τὴν ἑαυτοῦ δύ- 
ναμιν χαϑότι ἐξ ἀρχῆς ὑπέσστη᾿ διὸ [ καὶ ὃ βασιλεὺς Σέλευχος, 

εὐσεβῶς τὰ πρὸς τοὺς ϑεοὺς διαχείμενος καὶ φιλοστόργως τὰ 
πρὸς τοὺς γονεῖς, μεγαϊλόψυχος ὧν καὶ ἐπιστάμενος χάριτας 
ἀποδιδόναι τοῖς ἑαυτὸν εὐεργετοῦσιν, ἐτίμησεν τὴμ πόλιν- ἡμῶν 
διά τε τὴν τοῦ δήμου εὔνοιαν καὶ φιλοτιμίαν ἣν ἐπεποίητο εἰς 
τὰ πράγματα αὐτοῦ καὶ διὰ τὸ τὸμ πατέϊρα αὐτοῦ ϑεὸν Ἀντίο-- 
χονῦ χαὶ τὴμ μητέρα τὴν τοῦ πατρὸς ϑεὰν Στρατονίχην ὃ 

10 ἱδρῦσϑαι παρ᾽ ἡμῖν τιμωμένους τιμαῖς ἀξιολόγοις χαὶ χου- 
γῆι ὑπὸ τοῦ πλήϑους καὶ ἰδίαι ὑφ᾽ ἑχάστου τῶμ πολιτῶν χαὶ 
ἐβεβαίωσεν τῶι δήμων τὴν αὐΪτονομίαν καὶ δημοχρατίαν, 
ἔγραψεν δὲ χαὶ πρὸς τοὺς βασιλεῖς χαὶ τοὺς δυνάστας καὶ 
τὰς πόλεις χαὶ τὰ ἔϑνη ἀξιώσας ἀποδέξασθαι τό τε ἱερὸν τῆς 
Στρατονιχίδος ᾿Αφροδίτης ἄσυλον εἶναι καὶ τὴμ πόλιν ἡμῶν 

{|| 786 νΟΙσϑΓ65 ργδθίογ ΘΞΣ. 4 ΒΙΔΥΓΩΘΔΘΟΓΌΙΪΩ. 4 ϑοιίθυουβ 1 

(ΔἸ ηἰουβ (846 --- 9986 ἃ. ΟἾγ.). [8 ἰηἰξο τοϑηὶ 6] οὐ Ρίοἰθίηϑθο 

Επυογροίδ ροβδίῦ, ἰθ αὰο ᾳυθυηὶ Ρ] γί γη86 οἰν [8,68 80 60 ἀοίθοίβδθηί, ϑιῃυγ- 

πδοὶ ἴῃ βὰθ τϑδηϑθύθηῖ. Νδῖῃ δὰ ἤϑηο ρῥγίογθοιῃ θχρϑαϊ οηθα βἰῆθ ἀμδ1ο 

τοίθγοπαθ ϑηξ νϑρθα πρότερόν τε --- ἐξ ἀρχῆς ὑπέστη (ν. 1--- 6). Ουοβ οὐ 
τλϑρηΐ8 ἰδυάθυ8 ῥγδθῃίβϑαι:6 δβίϑοϊβϑϑοί Γὸχ (διὸ χαὶ ὁ βασιλεὺς ---- ἱερὰν καὶ 
ἄσυλον ν. 6δ---14), ἰθγαχῃη ὈΘΙΪ.τὰ οχδυδὶΐ βοιθαουβαιθ ἔγᾶὴ8 ΤΌΣΟΙ ῥγῸὸ- 

(οοΐ8 οϑί (νῦν τε ὑπερβεβληχότος ν. 44). Οἵ. [υβίϊη. ΧΧΥΠΙ, 1, 3. [Ιηᾶθ 

βοϊάθηυβϑ Βοθοκηΐυϑαιαθ οο]οροσυηΐ, ἴοσθ δΔῆηο 944. ἃ. ΟἾΓ. δαθὸ ἀθογοίδ 

6886. 8 ο ϑοϊθυοίάο οἱ. 4ὅ64, 4 ὙΠΕΣΣΤΗ Μαίί((., φποιηϊπδίίοηθ ἴῃ 

ε{{π||18 ομηηίυμη γορίοηστα οἱ δοίδίυπι γα αι θη 1858. ὅδ ΑΠΠΟΟδυ5 11 θα 

(964 ---Φ46 ἃ. ΟΒγ.). 6 ϑιγδαίοηϊοθ θοιμθίγὶ Ρο]ογοθίδθο ΗΪἶ8, ὉΧΟΙ ὑγΐτηο 856- 

Ιϑουαοῖ 1 Νίοδίογβ, ἀθίπαθ οἰυβ ΠῚ} Αμμοοδὲ 1 ϑοίογ8, ὁχ φὰὺο ρϑρουὶ Αῃηίίο- 

οδυχμῃ 11 θαυμα, ϑοιϑαοὶ (δ) ηϊοὶ ρϑίγθι. 1 Εἷ. α. 1. α. 8486: [τὸ τέϊμε-- 

νος [ἐστὶν] ἱερὸν ᾿Αφροδίτης Στρατονικίδος [ϑεϊοῦ. Ταῦ. ΑΠη. 11], 68: παην δηνυν.- 

πάθος ογασυΐηι Αροϊέηδ, οὐἶθι5 ἐπιρονίο διγαϊοηιοίαὶ Ῥοπδγὰ ἰοηνο μην ἀϊοαυογίηϊ, 

--- γοΐογγο. Οὐαὶ Ιοουβ βίγηι! ἰὰ8 Δ80}}} ἰθϑίαί Ρ. ἘΒΟΘΟΚΒ. 



414] 11. ΑΡ ΑἸοχϑηᾶγὶ Μϑρηΐ τηογίθ δὰ Οογ τ ἀσ]οίδϑιῃ. 967 

ἱερὰν χαὶ ἄσυλον’ νῦν τε ὑπερ[βεβληχότος τοῦ βασιλέως. εἰς 
τὴν Σελευχίδα οἱ στρατηίγο!! σπεύδοντες διαμένειν τῶι βασιλεῖ 
τὰ πράγματα συμφερόντως διεϊπέμψαντο πρὸς τοὺς ἐμ Μαγνη- 
σίαιβ8 κατοίχους χαὶ πρὸς] τοὺς ὑπαίϑρους ἱππεῖς καὶ στρατιώτας 

15 χαὶ ἀπέστειλαν ἐξ αὑτῶν [|[ἕνα Διονύσιον τὸμ παρακαλέσοντα 
αὐτοὺς δια[φυ)]άσσειν τὴμ φιλίαν καὶ συμμαχίαν βασιλεῖ Σελεύ- 
χωι εἰς [ πάντα τὸγ χρόνον, ἐπαγγελλόμενοι διατηρούντων αὐτῶν] 
τὰ πράγματα χαὶ τὸν αὐτὸν ἐχϑρὸγ καὶ φίλον ἡγουμένων ὑπάρξειν 
αὐ[ϊτοῖς παρὰ τοῦ δήμου χαὶ παρὰ τοῦ βασιλέως Σελεύχου πάντα 
τὰ φιλάνθρωπα καὶ χαλῶς ἔχοντα χαὶ ἀποδοϑήσεσϑαι χάριτας 
αὐτοῖς ἀξίας τῆς αἱρέσεως. οἱ δὲ ἐμ Μαγνησίαι παραχληϑέντες 
χαὶ αὐτοὶ ὄντες πρόϑυμοι πρὸς τὸ διαφυλάσσειν τῶι βασιλεῖ τήν 
τε φιλίαν χαὶ τὴν συμμαχίαν καὶ διατηρεῖν αὐτῶι τὰ πράγματα, 
τά τε ἀξιωϑέντα ὑπὸ τῶν στρατηγῶν φιλοτίμως ἀπεδέξαντο χαὶ 

20 ἐπαγγέλλονται τὴν αὐτὴν ἕξειν αἵρεσιν τῶι δήμωι τῶι ἡμετέρωι 
εἰς πάντα τὰ τοῦ βασιλέως Σελεύχου συμφέροντα χαὶ ἀπεστάλ-- 
χασιν ] πρὸς ἡμᾶς πρεσβευτὰς ἐγ μὲν τῶγ χατοίχων Ποτάμωνα 
χαὶ [ἹΕροχλῆν, ἐγ δὲ τῶν ὑπαίϑρων Δάμωνα χαὶ ᾿Απολλωνιχέ- 
τὴν, τοὺς δ[ια]λεξομένους τε ἡμῖν καὶ ἀνοίσοντας τὴν ὁμολογίαν 
χαϑ᾽ ἣν ἀξιζοϊῦσιν συνϑέσϑαι τὴμ πρὸς ἑαυτοὺς φιλίαν" ἐπαχ- 
ϑέντες δὲ χαὶ οἱ [ πρεσβευταὶ ἐπὶ τὸν δῆμον συνλελαλήχασιν 
ὑπὲρ ἁπάντων ἀχολζούϊϑθως τοῖς ἐν τῆι ὁμολογίαι γεγραμμένοις, 
ἀγαϑῆι τύχηι, δεδόχϑαζι] [ τήν τε φιλίαν συντίϑεσϑαι πρὸς τοὺς 
ἐμ Μαγνησίαι ἐπὶ πᾶσι τοῖς] τοῦ βασιλέως Σελεύχου συμφέρου- 

2ὅ σιν, καὶ ἀποδεῖξαι πρὸς αὐτοὺϊς] [ πρεσβευτὰς τρεῖς, οἴτινες τὴν 
ὁμολογίαν τε ἥτις ἂν δόξηι τῶι δήμωι ἀνοίσουσιν αὐτοῖς χαὶ 
περὶ τῶγ γεγραμμένων ἐν αὐτῆι δι[α]]λεγήσονται καὶ παρακαλέ- 
σουσιν αὐτοὺς δέχεσϑαί τε χαὶ συντελεῖν τὰ ἐν τῆν ὁμολογίαι 
γεγραμμένα, χαὶ ἐάμπερ δέξωνται οἱ ἐμ] Μαγνησίαι, δρχισά- 
τωσαν αὐτοὺς οἱ ἀποδειχϑησόμενοι πρεσβευταὶ τὸν ὄρχον τὸν ἐν 
τῆι ὁμολογίαι γεγραμμένον" προςδεξαμένίων] δὲ ταῦτα τῶν ἐμ 
Μαγνησίαι χαὶ συνσφραγισαμένων τὴν ὁμολογίαν καὶ ὀμοσάντων 
χαὶ ἐπανελθόντων τῶμ πρεσβευτῶν συϊντε] ἰλείσϑω χαὶ τὰ λοιπὰ 

8 Μαρηθδίδιῃ δὰ ϑίρυ τ 6886 Βοθοκμίυβ, αυῦσπὶ δης 4υ 0 γ08 οορῃοιχηὶ- 

ἤθ ὑγθο δὰ Μδθδῃθγυμῃ δἰΐϑιῃ ἰηθ ]Οχίβϑθηΐ, τη} 18 ἰίβᾳαιθ ὥραν 881}5 

ΔΓΒΌΙΊΘΙ 5 ἀθτηομβίγαυϊ (οἵ. ργδθοίραθ νυ, 10] ἐὰν προςορισϑῇ ἡ χώρα χτλ., 
4086 νἱοίμϑιη ϑιδυγηϑο Μαρβηβδϑίϑιλ ἰηάϊοαηΐ, οἱ ν. 61 τὴν Μητέρα τὴν Σιπυ- 
ληνήν). 
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πάντα τὰ ἐν τῆι ὁμολογίαι γεγραμμένα, χαὶ τὸ ψήφισμα τόδε 
80 ἀναγραφήτω χατὰ τὸν νόμον ἀναγραφήτω δὲ χίαὶ εἰς] [στήλας 

εἰς ἃς καὶ ἢ ὁμολογία ἀναγραφήσεται᾽ χαλεσάτωσαν δὲ οἱ ἐπι- 
μήνιοι τῆς βουλῆς χαὶ τοὺς πρεσβευτὰς τοὺς παραγενομένους] 
ἐγ Μαγνησίας ἐπὶ ξενισμὸν εἰς τὸ πρυτανεῖον. τοῖς δὲ ἀπο- 
δειχϑείσιμ πρεσβευταῖς δότω μεϑόδιον Καλλῖνος ὃ ταμίας τὸ 
ἐχ τοῦ [νόμου] [ ἡμερῶν ὅσων ἄν ὃ δῆμος τάξηι ἀπὸ τῶν τῆς 
πόλεως προςόδων᾽ ἡμέραι ἐτάγησαμ, πέντε, πρεσβευταὶ ἀπεδείχ-- 
ϑησαν Φανόδημος Μιχίωνος] 10, | Διονύσιος Διονυτᾷ, Παρμενίσχος 
Πυϑέου. 

᾿Επὶ ἱερέως ᾿Ηγησίου, στεφανηφόρου 12 δὲ Πυϑοδώρου, μη- 
νὸς Ληναιῶνος, ἀγαϑῆι τύχηι" ἐπὶ τοῖσδε συνέϑεντο τὴμ φιλίαν 

85 Σμυρναϊοἵ [| τε χαὶ οἱ ἐμ Μαγνησίαι χκάτοιχοι οἵ τε κατὰ πόλιν 
ἱππεῖς καὶ πεζοὶ καὶ οἱ ἐν τοῖς ὑπαίϑροις χαὶ οἱ ἄλλοι οἰκηταί, 
καὶ τὴμ πολιτείαν ἔδωχαν [| Σμυρναῖοι τοῖς ἐμ. Μαγνησίαι κατοίχοις 
τοῖς τε χατὰ πόϊλλ)]ν ἱππεῦσι καὶ πεζοῖς χαὶ τοῖς ὑπαίϑροις καὶ 

τοῖς οἰχοῦσι | τὴμ. πόλιν, ἐφ᾽ ὅτωι τὴμ μὲν συμμαχίαν καὶ τὴν 
εὔνοιαν τὴν εἰς τὰ πράγματα τὰ τοῦ βασιλέως Σελεύχου δια- 
τηρήσουσιν οἱ ἐμ | Μαγνησίαν τῶι βασιλεῖ Σελεύχωι μετὰ πάσης 
προϑυμίας εἰς ἅπαντα τὸν χρόνον, χαὶ ὅσα παρείληφαν παρὰ 
τοῦ βασιλέως Σελεύχου φυλάξαντες | ἐἰς δύναμιν εἶναι τὴν αὑτῶν 
ἀποδώσουσιν τῶι βασιλεῖ Σελεύχαζι᾽ πολ)ιτεύσονται δὲ μετὰ 

40 Σμυρναίων κατὰ τοὺς τῆς πόλεως νόμους [{[ἀἸστασιάστως τὸν 
αὐτὸν ἐχϑρὸγ καὶ φίλον ἡγούμενοι Σμυρναίοις: ὀμ)οῦνται δὲ 
χαὶ οἱ ἐμ Μαγνησίαι Σμυρναίοις καὶ Σμυρναῖοι τοῖς ἐμ | Μα- 
γνησίαι ἑχάτεροι αὐτῶν τὸν ὄρχον τὸν ἐν τῆι ὁμολογίαι ὑπο- 
γεἰγραμμένον᾽ συντελεσθέντων δὲ τῶν ὄρχων τὰ μὲν ἐγχλήματα 
αὐ[ϊτοῖς τὰ γεγενημένα κατὰ τὸμ πόλεμον ἤρϑω πάντα χαὶ μὴ 
ἐξέστω μηδ]ὲ ἑτέροις ἐγχαλέσαι περὶ τῶγ κατὰ τὸν πόλεμον γε-- 
γενημένων μήτε | διὰ δίχης μήτε κατ᾿ ἄλλον τρόπομ μηϑένα᾽ 
εἰ δέ μή, [π]ᾶν τὸ ἐπιφερόμενον ἔγχλημα ἄχυρον ἔστω δεδόσθαι 
δὲ τοῖς ἐμ Μαγνησίαι χατοίχ[οις][, τοῖς τε χατὰ πόλιν ἱππεῦσι 

9 Εοδβάθῃι ἰηΐθ!ὶθσο αυΐ ΑἰΒΘῃΐ8 οἱ δ]ὲ ργυίδηθβ δυάϊαηί (οἴ. 4566, 1), 

οἰϑὶ Βοθοκῃΐιϑ δἰ. δοοὶρὶ ἀθθθγθ Ὡθρδί οἱ βδογίβου!οϑ τηθηβίγυοϑ ἰηαὶοαγὶ 8|8-- 

ἰαἰϊ. ὕἱγαῦσυθ δἰ χη βοδιίοηθη 88η6᾽ ἰῆ6886 ἰῇ 80 γοδθ 88,88 οοηϑίαϊ. 

40 ϑαρρ!ονὶ ΒοΟΘΟΚὮ, ἸΠΟΠΘΠ5 ϑΙΔΥΓΏΒΘΘΌΙΩ ΠΟΙΏΘΏ 6886 ((. 1. α. 8440 Μι- 

χίων Μητροδώρου). Μέκκωνος ΟΠ ΔΩΑΙΘΓ. 41 ΒΑΓ ΠΔΘΟΡΌ ΒΌΠΟ ΘΡΟΠΥΓΙΏῸΠ) 
6886 θη [ηἰη}8 4υϑη) ϑϑοογἀοίθι αὐἱΐ ὈΓΪΟΓΘ 000 ΘΟ ΘΙΟΥΔΙΡ, ΠΟῚ ΨΘΙῸ 

Μαφηοίυμῃ, τηοηυϊί Β. 
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χαὶ πεζοῖς χαὶ τοῖς ὑπαίϑροις, πολιτεῖαϊνν ἐν Σμύρνηι ἐφ᾽ ἴσηι 
45 καὶ ὁμοίαι τοῖς ἄλλοις πολίταις" ὁμοίως δὲ δείδόσϑαι] [[ τὴμ πο-- 

λιτείαν καὶ τοῖς ἄλλοις τίοῖς οἰχοῦσιν ἐμ Μαγνησίαν ὅσοι ἂν 

ὦσιν [ἐϊλεύϑεροί τε καὶ “Ἑλληνες᾽ ἀνενεγχάτωσαν δὲ τοὺς μὲγ 
χαταλοχισμ[οὺς 12 τῶν ἐμ Μαγνησίαι ἱππέωϊν τε χαὶ πεζῶν τῶν’ 

τε χατὰ πόλιγ καὶ τῶν ὑπαίϑρων οἱ ὄντες γραμματεῖς τῶν 
ταγμάτων ἐπὶ τὸν δῆμον; τῶν δὲ ἄλίλων] οἰκητῶν ΤῊ γραφίὴν 
οἱ ἀποδειχϑέντες ὦ ὑπὸ τῶν ἐμ Μαγνησίαι χατοίχων ἄνδρες ὅταν 
δὲ τιϑῶνται τοὺς χαταλοχισμοὺς οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ | [ἄνδρες 

οἱ ἀϊποϊδειχϑέντες τὴγ γραφὴν τῶν ἄλλων οἰχητῶν, ὀρχισάτωσαν 
[αὐϊτοὺς οἱ ἐξετασταὶ ἐπὶ τοῦ μητρώιου ἱεροῖς νεοχκαύτοιίς τοὺς 
μὲν [ γραμματεῖς ἢ μὴν ἀπὸ τοῦ βελτίστου ἀνενηνοχέναι τὴγ 
Ἰραφὴν τῶν ὄντων τῶν] παρ᾽ αὐτοῖς κατοίκων ἱππέων χαὶ [πε-- 

δθοζῶν, τῶν τε κατὰ πόλιν καὶ χατὰ τὰ] ὕπαιϑρα τασσομένων, 
τοὺς δὲ ἄνδρας τοὺς [ἀν)αφέροντας τὴγ γραφὴν τῶν [ἄλλων οἰχη-- 
τῶν, ἢ μὴν ἀπὸ τοῦ βελτίστου ἀνενηνοχέναι τὴγ γραφὴν τῶν] 
οἰχούντων ἐμ Μαγνησίαι καὶ ὄντων ἐλευϑέρων καὶ Ἑλλήνων" 
τὰς δὲ ἀνενεχ[ϑείσας γραφὰς οἱ] ἐξετασταὶ παραδότωσαν τῶι 
τραμμα[τοφύ]λαχι τῆς [ βουλῆς καὶ τοῦ δήμου, ὃ δὲ ϑέσϑω εἰς τὸ 
δημόσιον. ἐπιχληρωσάτωσαν δὲ οἱΐ ἐξεταστ)αὶ εἰς τὰς φυλὰς τὰ 
ἀνενεχϑέντα ὀνόματα πάντα χαὶ ἀναϊγραψάτωσαν εἰς τὰ χλη- 

ρωτήρια 13 χαὶ ἔστω μετουσία τοῖς ἀναγραφεῖσιν εἰἰς τὰ χληρ)ω- 
τήρια πάντων ὧγ καὶ τοῖς λοιποῖς πολίταις μέτεστιν [ χρήσϑω- 
σαν δὲ οἱ πολιτογραφηϑέντες χαὶ ἐμ, Μαγνησίαι περὶ τῶν συν- 
αλλίαγμάτίων χαὶ τῶν ἐγχλημάτων τῶμ πρὸς Σμυρναίους τοῖς 

δ νόμοις [ τοῖς Σμυρναίων" δεχέσϑωσαν δὲ χαὶ ἐμ Μαγνησίαι τὲ 
νόμισμα τὸ τῆς πόλεως [ἔννομον χαὶ ἄρχοντα δὲ ὃν ἂν ἀπο- 
στέλληι ὁ δῆμος χυριεύσοντά τε [ τῶγ χλειδῶν καὶ ἐσόμενον ἐπὶ 
τῆς φυλαχῆῇῆς τῆς πόλεως χαὶ διατηρήσοντα τὴμ πόλιν τῶι βα- 
σιλεῖ Σελεύχωι παραδέξονται οἱ ἐμ Μαγνησίαι" δότωσαν δὲ 
Σμυρναῖοι καὶ εἰς χατασχήνωσιν 14 τοῖς ἀποσχευαζομένοις τῶν 

14 καταλοχίζειν ὁ8ὲ ρο0᾽ οτγαΐη68 (κατὰ λόχους) ἀϊϑροτίϊγὶ, βϑαστα ουΐᾳυθ 
ΟΥΑΙ ΏΘΙΩ δϑϑίρηθγα. Οἵ. δίοάον. ΧΥ͂ΠΙ, 70 εὐθὺς οὖν τοὺς μὲν εἰς τάξεις χατε- 
λόχιζον. [Ιἰδ4ᾳυθ καταλοχισμὸς φαυμι ἰρϑατα αἰϑογ θη ἀϊ πθροίίατα, ἔα ἰδθὺ- 

Ϊἴ88 βἰσηΐϊβοδί ἴῃ αυΐϊθὰϑ τὴ} [68 βοουηᾶάπαη ογάΐῃ 65 ἰηβουρ ϑγδηί. 48 1.8- 

ἰΘΓΟΌΪ; οἰνίαμη ; ΠΟΙΏΘΏ ἱπὰθ τοροίθηάυμη 681, ᾳυοὰ ὁχ κιὶ8 ἰΔ0]5 ἰπα οὶα 

ΒΟΥ 08 σοηδί δηΐαν. 6 τηδρὶβίγαΐυ τη βογίἰἰοηθ, ουἱΐὰβ ΒοΘΟΚὨΪ5 τηθη- 

ΠοηΘαλ ἴϑοἰ , πο] πὶ σορίίαγθ, αυΐα ἰδ1 Θογυτα τθ60, χυΐϊ μοί ϊνίββθηΐ, γαίΐο Ὠδ-- 

Ὀοραίυν. 44. Ὁ ἰἱ φαΐ ϑιαυγηδ ἀσηηϊσγδίυγί βυπὶ, Βαρθϑηΐ δὶ οομῃηο- 
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ἐχ Μαγνησίας οἰχίας χλινῶν ὅσων ἂν τῶι δήμωι δόξηι ἀφ᾽ 
οὗ ἂγ χρόνου ἡ ὁμολογία συνσφραγισϑῇ εἰς ἑξάμηνον" μισϑούσϑω 
δὲ ὁ ταμίας τῶν ὁσίωμ προςόδων [τ]ὰς οἰχίας μετὰ τῶν στρατη- 
γῶγ χαὶ τὸ ἀνήλωμα διδότω ἀπὸ τῶν τῆ[ς] πόλεως προςόδων᾽ 
ὀμόσαι δὲ τοὺς μὲν ἐμ Μαγνησίαι χατοίχους τῶν τε χατὰ πόλιν 
ἱππέων χαὶ πεζῶν χαὶ τοὺς ἐν τοῖς ὑπαίϑροις τασσομένους χα] 

θ0τοὺς ἄλλους τοὺς καταχωριζομένους εἰς τὸ πολίτευμα τόνδε τὸν 
ὄρχον᾽ Ὀμνύω Δία, Γῆν, Ἥλιον, Ἄρη, ᾿Αϑηνᾶν ᾿Αρείαν χαὶ 
τὴν Ταυροπόλον χαὶ τὴν] Μητέρα τὴν Σιπυληνὴν καὶ ᾿Απόλλω 
τὸν ἐμ Πάνδοις 1δ χαὶ τοὺς ἄλλους ϑεοὺς πάντας χαὶ πάσας καὶ 
τὴν τοῦ βασιλέως Σελεύχου τύχην" ἐμμενῶ ἐν | ταῖς συνθήκαις 
αἷς συντέϑειμαι πρὸς Σμυρναίους εἰς ἅπαντα τὸγ χρόνον [χ]αὲ 
διατηρήσω τήν τε συμμαχίαν χαὶ τὴν εὔνοιαν τῶι βασιλεῖ Σε- 
λεύχωι [ καὶ τῆι Σμορναίων πόλει, καὶ ἃ παρείληφα παρὰ τοῦ 
βασιλέως Σελεύχου διατηρήσω χατὰ“ δύναμιν τὴν ἐμὴν καὶ ἀπο- 
δώσω τῶι βασιλεῖ Σελεύχωι καὶ οὐϑὲν | παραβήσομαι τῶγ κατὰ 
τὴν ὁμολογίαν οὐδὲ βεταϑήσω ἐπὶ τὸ χεῖρον τὰ γεγραμμένα ἐν 
αὐτῆι οὔτε τρόπωι οὔτε μηχανῆι οὐδεμιᾶι᾽ χαὶ πολιτεύσομαι 

θ6 μεϑ᾽ ομονοίας ἀστασιάστως κατὰ τοὺς Σμυρναίων νόμους καὶ 
τὰ ψηφίσματα τοῦ [δήμου χαὶ συνδιατηρήσω τήν τε αὐτονομίαν 
χαὶ δημοχρατίαν καὶ τἄλλα τὰ | ἐπιχεχωρημένα Σμυρναίοις ὑπὸ 
τοῦ βασιλέως Σελεύχου μετὰ πάσης προθυμίας ἐμ παντὶ χαιρῶι, 
χαὶ οὔτε αὐτὸς ἀδιχήσω αὐτῶν οὐθένα οὔτε ἄλλωι ἐπί[ι[τρέψω 
οὐϑενὶ χατὰ δύναμιν τὴν ἐμήν᾽ καὶ ἐάν τινα αἰσϑάνωμαι ἐπι- 
βουλεύοϊντα) τῆι πόλει ἣ τοῖς χωρίοις τοῖς τῆς πόλεως, ἢ τὴν δη- 
μοχρατίαν ἢ τὴν ἰσονομίαν χαταλύοντα, μηνύσω τῶι δήμωι τῶι 
Σμυρναίων καὶ βοιηϑήσω 16 ἀγωνιζόμενος μετὰ πάσης φιλοτι- 
μίας, χαὶ οὐχ ἐγκαταλείψω χατὰ δύναμιν τὴν [ ἐμαυτοῦ" εὐορ-- 
χοῦντι μέμ, μοι εὖ εἴη, ἐφιορχοῦντι δὲ ἐξώλεια χαὶ αὐτῶι χαὶ 
γέϊνει τ]ῶν ἐξ ἐμοῦ. ὁμόσαι δὲ χαὶ Σμυρναίους τοῖς ἀπὸ Μαγνη- 

10 σίας τὸν ὄρχον] τόνδε: ᾿Ομνύω Δία, Γῆν, Ἥλιον, Ἄρη, ᾿Αϑηνᾶν 
᾿Δρείαν καὶ τὴν Ταυροπόλον χαὶ τὴμ Μητέρ]α τὴν Σιπυληνὴν καὶ 
Ἀφροδίτην Στρατονιχίδα καὶ τοὺς ἄλλους ϑεοὺς [ πάντας καὶ πά-- 
σας᾽ ἐμμενῶ ἐν ταῖς συνθήχαις αἷς συντεϑείμεϑα πρὸς τοὺς [ἐμ, 
Μ]αγνησίαι κατοίχους τούς τε χατὰ πόλιν ἱππεῖς χαὶ πεζοὺς χαὶ 

ΓΘΗΓᾺΡ ἀυπὶ ἀοτηοβ ΠΟΥ͂ΔΒ 5:0ὶ δοαϊβοανογίηί. Β. αἵ. 136, ὅ. 4ὅ [οουβ 

ἰρῃοῖιβ, αυθὰ ἰῃ ΒΌΡΟΓΌΙΪδ Μαρηθβίδθ ϑΙΡΥ] δ5δἰίασα ἔυΐθ886 οοηίοῖὶ Β. 
416 Ε΄. 40914, 44112͵ 
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τοὺς ἐν τοῖς [ ὑπαίθροις τασσομένους χαὶ τοὺς ἄλλους τοὺς χα- 
ταχωριζομένους εἰς τὸ [πολίτευμα εἰς ἅπαντα τὸγ χρόνον οὐϑὲν 
παραβαίνων τῶγ χατὰ τὴν ομολογίαν [ οὐδὲ μετατιϑεὶς ἐπὶ τὸ 
χεῖρον τὰ γεγραμμένα ἐν αὐτῆι, οὔτε τέχνηι οὔτε [μηχανῆι 
οὐδεμιᾶι. καὶ εὐνοήσω χαὶ βασιλεῖ Σελεύχωι καὶ τοῖς ἐχ Μα-- 
γνησίας χκαϊτοίχοις τοῖς τε χατὰ πόλιν χαὶ τοῖς ὑπαίθροις χαὶ 
τοῖς ἄλλοις τοῖς οἰκοῦσιν ἐμ] Μαγνησίαι ὅσοι εἰσὶν ἐλεύϑεροί τε 

15 χαὶ “Ἕλληνες, χαὶ ποιήσομαι αὐτοὺς [|[πολίτας πάντας καὶ τοὺς 
ἐχγόνους αὐτῶν ἐφ᾽ ἴσηι καὶ ὁμοίαι τοῖς ἄλλοις πολῆταις] καὶ 

-ο“ΤἝ΄ α 

εἰς φυλὰς αὐτοὺς ἐπιχληρώσας χαταχωριῶ εἰς ἣν ἂν ἕχαστοι 
4 “ 5». 3 , 9 «αἂ(ὦ ᾽ Υ͂ ΝΜ 

λάχωσιν | καὶ οὔτε αὐτὸς ἀδιχησω αὐτῶν οὐθένα οὔτε ἄλλωι 

ἐπιτρέψω οὐϑενὶ κατὰ δύναμιν τὴν ἐμήν καὶ ἐάν τινα αἰσϑά- 
νωμαι ἐπιβουλεύοντα αὐτοῖς ἢ τοῖς ἐχγόνοζις] [ αὐτῶν ἢ τοῖς 
ὑπάρχουσιν αὐτῶν, μηνύσω ὡς ἂν τάχιστα δύνωμαι, καὶ βοιη- 
(ϑ) ήσϊ11 μετὰ φιλοτιμίας. χαὶ μετουσίαν αὐτοῖς δώσω τῶν τε 
3 - Υ͂ “- - «-- ͵ὔ ᾿ Δ 

ἀρχείων χαὶ τῶν ἄλλων] τῶν χοινῶν τῆς πόλεως, ὧν καὶ οἱ ἄλλοι 
πολῖται μετέχουσιν" εὐορχοῦϊντι μέμ] μοι εὖ εἴη, ἐφιορχοῦντι δὲ 
ἐξώλεια χαὶ αὐτῶι χαὶ γένει τῶι ἐξ ἐμοῦ. ἀποδειξάϊτωσαν δὲ 
Σμυρναῖοί τε καὶ οἱ ἀπὸ Μαγνησίας ἄνδρας [ἑκάτεροι αὐτῶν 
ὅσους] ἂν ἑκάτεροι ὑπολανβάνωσιν ἱχανοὺς εἶναι, τοὺς δρχκιοῦν-- 

ϑ0τας τὸ πλῆϑος [| τῶν τε ἐν Σμύρνηι χαὶ τῶν ἐμ Μαγνησίαι" οἱ 
δὲ [ὁρχιζέτωσαν προγράψανντες τῆι πρότερον ἡμέραι ἐνδημεῖν τοὺς 
ἐν τῆι πόλει ὡς τοῦ ὄρχου συν[τε]λεσϑησομένου τοῦ χατὰ τὴν 
ὁμολογίαν" [δρκιζέτωσίαν δὲ τὸν προγεγραμμένον ὄρχ)ον οἱ μὲν 
ἐχ Μαγνησίας ἀποδειχϑέντες Σμυρναίους, οἱ δὲ ἐξ Σμύρνης τοὺς 
ἐμ] Μαγνησίαι᾽ τὰ δὲ ἱερεῖα τὰ εἰς τὰ [ὁρἰκωμόσια ἐν Σμύρνηϊ 
[δότω ὁ ταμίας ΚαλἸλχῖνος ἀφ’ ὧν ἂν ψηφίσηται ὃ δῆμος, ἐν 
δὲ Μαγνησίαι οἱ ταμίαι οἷς ἂν τὸ πλῆϑος ἐπι]τάξηι" ἀναγρα-- 
ψάτωσίαν] δὲ καὶ τὴν ὁμολογίαν ἐν στήλαις λευχολίϑοις καὶ 
ἀναϑ)έτωσαν Σμυρναῖοι μὲν ἐν τῶι τῆς ̓ Αφροδίτης τῆς Στρατονι- 
χίδος ἱερῶν καὶ | ἐμ Μαγνησίαι τῆι πρὸς τῶι Μαιάνδρωι 18. ἐν 
τῶι τῆς ᾿Αρτέμιδος [τῆς Λευχοφρυηνῆς ἱερῶι οἱ δὲ ἐμ Μαγνη- 

86 σίαι χάτοιχκοι ἔν τε τῆι ἀγορᾶι παρὰ τὸν βωμὸν τοῦ [ Διονίύσ]ου 
καὶ τὰς τῶν βασιλέων εἰκόνας χαὶ ἐμ Πάνδοις ἐΐν τῶι ἱερῶι 

4] ΒΟΙΗΩ..Ω 181ρβ801 δἀαϊίδιλοηίθπι ἀοοοί, Μαρηθβίαιω, ἀθ αυᾶ ρΡΓ86- 

ἴογθα τῃθηο Εἰ ρθγ ἰοίυμῃ {{πἀἠ τ, 8] δὴ 6880θ. ΑΟ ρ΄δῃθ ἱπδυάϊίαπ ἴα 15- 

80,, δὶ Βιρυσηδοὶ ἰῃ ρ88 θΓ06 υδοῦμῃ οθαἀ 5 ἰδοϊο θδηΐ οἷ β δου ϊδπι ΘΓΙΘΓΘ 

ἰπρογοηίαγ. Β. 
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τοῦ] ᾿Απόλλωνος καὶ ἐγ Γρυνέωι ἐν τῶι ἱερῶι τοῦ ᾿Απόλλωνος" 
ἀναγραψάτω δὲ καὶ ὃ γραμίματοφύλαξ τῆς βουλῆς χαὶ τοῦ δή- 
μοῦ τὰ ἀντίγραφα τῆς ὁμολογίας [εἰς τὸ δημβήσιον᾽ συνσφραγι- 
σάσϑωσαν δὲ τὰς ὁμολογίας τὴμ μὲν Σμυρναίοις δοϑησομένην | 
οὺς ἂν ἀποδείξηι τὸ χοινὸν τῶν ἐμ Μαγνησίαι τοῖς τε ἑαυτῶν 
δαχτυλίοις καὶ τῶι] ὑπάρχοντι χοινῶι, τὴν δὲ εἰς Μαγνησίαν δο- 
ϑησομένην σφραγισάσϑωσαν Σμυρναίίων]) | οἵ τε στρατηγοὶ χαὶ οἱ 
ἐξετασταὶ τῶι τε τῆς πόλεως δαχτυλίωι χαὶ τοῖς αὐτῶν. ταῦτα 

δὲ ἀμφοτέροις τοῖς πλήϑεσιν συντετελέσϑαι τύχηι τῆν ἀγαϑηι. 
Ἔδοξεν τῶι δήμωι, στρατηγῶν γνώμη ἐπειδὴ προνοῶν ὃ 

δῆμος ὑπὲρ ἁπάντων τῶν τοῦ βασιλέως Σελεύχου συμφερόντων 
90 διετέλει καὶ πρότερον τήν τε βασιλείαν [ αὐτοῦ συναύξων καὶ τὰ 

πράγματα διατηρῶν χαϑ᾽ ὅσον ἦν δυνατός, καὶ πολλὰ μὲν πε- 
ριεῖδεν ἀπολλύμενα καὶ καταφϑειρόμενα τῶν ὑπαρχόντων, πολ- 
λοὺς δὲ ὑπέμεινεν] [ χινδύνους ἕνεχεν τοῦ διατηρῆσαι τὴν φιλίαν 
τὴν πρὸς τὸν βασιλέα Σέλευχον, καὶ νῦν φιλοτιμούμενος αὐτῶι 
συνδιατηρῆσαι χαὶ συνέχειν τὰ πράγματα χαϑ᾽ ὅσον | ἐνδεχόμε-- 
γόν ἐστιν, τήν τε πρὸς τοὺς ἐμ Μαγνησίαι χατοίχους καὶ τοὺς 
ὑπαίϑρους ἱππεῖς καὶ τοὺς πεζοὺς στρατιώτας χαὶ τοὺς ἄλλους 
τοὺς οἰκοῦντας ἐμ Μαϊγνησίαι συντέϑειται φιλίαν, ἵνα διαφυ- 

,“λάσσωσιν τὴν συμμαχίαν χαὶ τὴν εὔνοιαν τῶι βασιλεῖ Σελεύ- 
χωι᾿ νομίζων] δὲ [ἀϊναγκαῖον εἶναι τῆι πόλεν παραλαβεῖν καὶ τὸ 
Ι χωρίον Παλαιμαγνησίαν 15 χαὶ ποιήσασθαι τὴν φυλαχὴν δι᾿ 
αὐτοῦ, ἵνα καὶ τούτου παραληφϑέντος ὑπὸ τῆς πόλεως ἀσφαλέ- 

96 στερον διαμένηι πάντα τὰ σύνεγγυϊίς] [πράγματα τῶι βασιλεῖ Σε- 
εὖ λεύχωι, διεπέμψαντο πρὸς τοὺς οἰχοῦντας ἐν τῶι χωρίωι καὶ 

παρεχάλεσαν αὐτοὺς αἱρεῖσϑαι τὴν φιλίαν τὴν πρὸς τὸν βασιλέα 
Σέλευχον [| καὶ παραδοῦναι τὰς χλεῖδας τῶι ἄρχοντι τῶι ἀπο-- 
σταλέντι ὑπὸ τοῦ δήμου χαὶ πα[ρ)αδέξ.α]σϑαι φυλαχὴν τὴν συν- 
διατηρήσουσαν μετ’ αὐτῶν τὸ χωρίον τῶι βασιλεῖ | Σελεύχωι, 
ἐπαγγελλόμενος ταῦτα ποιησάντων αὐτῶν ὑπάρξειν αὐτοῖς παρὰ 
τῆς πόλεως πάντα τὰ φιλάνθρωπα καὶ χαλῶς ἔχοντα, οἱ δὲ 
οἰκοῦντες ἐν τῶι [ χωρίων ἑλόμενοι τὴμ φιλίαν τὴν πρὸς τὸν βα- 
σιλέα Σέλευχον μετὰ πάσης προθυμίας προςεδέξαντο τἀξιούμενα 
ὑπὸ τοῦ δήμου χαὶ τάς τε χλεῖδας παραδεδώχασιψ) [ τῶι ἄρχοντι 
τῶι ἀπεσταλμένωι ὑπὸ τοῦ δήμου χαὶ τὴν φυλαχὴν τὴν παρὰ 

49 Ὀϊθιησυθηάυμα ἢοῸ Οοδϑίθ τ ἰῃ βΒηΐϊδυβ Μαρηθίυμη ΡΥ ΘΩΟΡΌΤΩ 51- 

ἴὰπὶ 80 ἴρϑ8α ὕὑγῦο Μαρηθϑία. Β. 
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τῆς πόλεως παρεδέξαντο εἰς τὸ χωρίον, ἀγαϑῆι τύχηι, δεδόχϑαι 
100 πολίτας τε αὐτοὺς εἶναι} } χαὶ ὑπάρχειν αὐτοῖς τὰ αὐτὰ ὅσα χαὶ 

τοῖς ἄλλοις πολίταις ὑπάρχει, καὶ τούς τε χλήρους αὐτῶν τοὺς 
δύο ὧν τε ὁ ϑεὸς καὶ σωτὴρ ᾿Αντίοχος ἐπεχώρησεν αὐτοῖς χαὶ 
περὶ ο[ὖ] [᾿Αλέξανδρος 20 γεγράφηχεν, εἶναι αὐτοῖς ἀδεχατεύτους, 
χαὶ ἐὰν προςορισϑῇ 2 ἡἣ [χ]ώρα ἣν ἔχουσιν οἱ πρότερον ὄντες 
ἐμ Μαγνησίαι κάτοιχοι 23 τῆι πόλει τῆι ἡμετέραι, | ὑπάρχειν 
αὐτοῖς τοὺς τρεῖς χλήρους 23 δωρεὰν 323 χαὶ τὴν ἀτέλειαν αὐτοῖς 
μένειν τὴν νῦν ὑπάρχουσαν. καὶ ὅσοι αὐτῶν εἰσιν ἀχληρούχη- 
τοι, δοϑῆναι αὐτοῖς κλῆρον] [ ἱππικὸν2δ δωρεὰν τῶν παραχειμέ- 
νων τῶι χωρίωι" ὑπάρχειν δὲ χαὶ Τίμωνι 26 χα[] τοῖς πεζοῖς 
τοῖς τεταγμένοις ὑπὸ Τίμωνα τοῖς ἀποταχϑεῖσιν ἀπὸ τῆς φά-- 
λαγγος | ἐπὶ τὴν φυλαχὴν τοῦ χωρίου τήν τε πολιτείαν χαὶ τὴν 
αὐτὴν ἀτέλειαν [ἢ] καὶ τοῖς ἄλλοις ὑπάρχει, καὶ εἶναι αὐτοὺς ἐν 

106 τῶι χωρίωι: ὑπάρχειν δὲ καὶ Ὠμάνει καὶ τοῖς [Πέρσαις τοῖς 
ὑπὸ Ὠμάνην χαὶ τοῖς ἀπὸ Σμύρνης ἀποσταλεῖσιν ἐπὶ τὴν φυλα- 
χὴν τοῦ χωρίου, Μενεχλεῖ τε καὶ τοῖς ὑπ᾽ αὐτὸν τασσομένοις, 
τήν τε πολιτεῆαν) [ χαὶ τἄλλα φιλάνϑρωπα ἃ καὶ τοῖς ἄλλοις τοῖς 
ἐχγξῖ Μαγνησίας ἐψήφισται, χίαὶ] προνοῆσαι τὸν δῆμον ὅπως αὐτοῖς 
διδῶται ἐχ βασιλικοῦ τίά] τε μετρήματα χαὶ τὰ ὀψώνια | τἄλλα 
ὅσα εἰώϑει ἐχ βασιλιχοῦ δίδοσθαι αὐτοῖς. τὸ δὲ ψήφισμα τόδε 
ἀναγράψαι εἰς τὰς στήλας τὰς ἀνατεϑησομένας ἐν τοῖς ἱεροῖς 
ὑπό τε τοῦ δήμου καὶ [ὑπὸ τῶν] [ ἐχγ 27 Μαγνησίας " ἀναγεγράφ- 
ϑαι δὲ αὐτὸ καὶ ἐν τοῖς δημοσίοις. 

40 Ηἰο νοϑίϊρι τὴ δβϑίμηδίίοη 8 ΔΟΤΟΓΙ 80 ΑἸοχϑηπάσγο Μᾶρῃο ἰδοίδθ ἀθ-- 

ῬΓΘΙΘΩαἾ886 510] υἱϑὰβ οϑί Ὀγουβθῃ, ἄθβοῃ. 468 Η6]].ὄ 1, 3 ρ. 991. Ἀροίίυ8 

νγδἀαϊησίοη δὰ {ἰα]υπὶ 46 46 θοάθιῃ ΑἸθχδαπᾶσο, Απίοομιὶ 11 τηΐηἰϑίτο δὰΐ 

ϑαίγαρα, ἰη(6}] θα, χαὶΐ 1} ν. 47 οϑί. 41 Εἴ. 4158, 44 ὈϊΪδοογηθησὶ ἢὶ 

8Ρ οἷ8 αυΐ βυρτὰ οἱ ἐν Μαγνησίᾳ χάτοιχοι γοοδηΐαγ. Απἰχαὶϊ ἰποοὶδθ ὑτθ8 
ρ88ἃ ΘχΧρυ δὶ δου θθὶ ἰῇ ϑΟγῸ οοηδβθαΐ580 νἱάθηΐαγ. Β. 98 δυοθυβ αᾳυΐ ν. 100. 

104 σοτημηθιηογδίί δαηΐ χλήροις ΡΔΙΔοιηδρηθϑίϑθ ποῦ γιτη ἰθγίϊ τω δοοθᾶθυθ 

ΔΡΤΌΙΩ ὈΥΒυ Πογατη Μασηθϑίδθ ἱηοοίϊδσα τη, ἰίδαθθ οἰῆοὶ ἡστηθγυμ ἰΘΓΏΔΥΪ ΠῚ 

οχἰ βϑιηδίὶ ΒΟΘΟΚΗ. Ἀ65 Οὐβουγίβϑίτηθ δϑί, 8604 υἱΐκῃυθ χλῆροι ἷσς ἤθη ροβϑυηί 

(αὶ Ὀγουβθηὰβ 1. 1. ἰῃ(6110χὶ ἢ) ἃρῦὶ βίησα δ Βοτγηϊηΐδυβ 8ϑβϑίρῃδί 6886. 

244. Ἰίὰ υἱ ἰητηυ 68 5ἰηῖ. β6] θη. ΒοΘΟΚΗ. 4 ϑοΓ(ΘΙῺ χηδίοῦὶβ ΤΩΘΏΒΌΓΔΘ 

δηλ ρϑάϊ!ὶ αἀδτὶ ϑοϊϑγθί ἰη ουργοίδη Ὁ Μαβοὶὰ5 οἱ Βοθοκηΐυβ. 496 Ουδθ 

βθαυσηία} ΟΟρί8δ6 τηϊηΐπηθ οοηΐαηἀθηᾶδο ουπὶ οἷ8 ρϑαϊ θυ δαυἰθυβαυθ, 
αυογυτ βΌρτα ἰάθη ἀθη πηϑηΐο ἢ{. 111 Μαρηοβίδο μα ΐδηΐ (χάτοιχοι) δυΐ 
ΡΙΌΡΘ Μδρηθβίδιῃ ἰῇ οδϑίγὶβ ϑιηΐ (ὅπαιϑροι), κί Ῥα]δοιηδρῃθβίϑθ ργαϑϑίαἰΐ οδιιβἃ 

ΟΟἸ]οοδίΐ δθηῖ,. Β. 47 ὕἱγορίχαθ ΕΚΓΜΑ Ομδδπάϊογσ, ΕΓΜΑ 4. ΕΚΜΑ τοὶῖ- 
αυϊ. 118 8βουίρίαγα τᾶτα αυϊάθπλ 86ἃ πο ἰηδυάϊίᾳ (60, 9. 489, 8. 900, 49). 

ιθΑΌΘΥΩΘΓΙ, Κ5..Π1ο59. 48 



214 ΡαΓΒ ῥτίοσ. [414--- 

172 Βαϑ᾽8 τϑριὙἿ8 ᾿θθορβδοὶ ἰπϑογίρέα 1 θυ τ μλυ |55]-- 
γ18. Βα. Ηδιβ]ίοι, ἈΘΘΘΟΓΟΒΘΒ ἰῃ Αϑὶὰ Νίθοῦ [Ε ἢ. 8386 οἱ ἱμὰθ 
ὙΥαααϊωμρίοι ἃ. [0088 Αϑὶ9 π. 486. 

[Ἔδοξεν τῶι] δήμῳ᾽ στρατηγῶν, προυτάνείων, ἐξεταστῶν | γνώ- 
μὴ ἃ ἐπειδὴ οἱ στρατηγοὶ οἱ στρατηγήσανίτες ἐπὶ ἱεροποιοῦ 
᾿Απολἰλοδώρου τὴμ μέσην τετράμηνον, ᾿Αϑήνᾳαιος Εὐπόλιδος, 

ἅ Φίλων Ἡροσῶντος!, Βοττᾶς Βοττάδος 2, Ἄλυπίος ᾿Επαμείνο)νος, 
Ἐπαμείνων ᾿Επαμείνονος, ᾿Αριστομένης Διονυσίου, Διο] τρέφης 
Ἡραχλείτου, [Λεωδάμας ᾿ΔΑριστάρχου, Μητρόδωρος θἰεοτῆ!μου, 
τά τε χατὰ τὴν ἀρχὴν καλῶς χαὶ ἐνδόξως διώιχησαν [χαὶ τοῦ 
πο]λέμου ὃ περιστάντος τὴν πόλιν χαὶ τὴν χώραν ἐχτενεῖς χαϊὶ 
προϑύ]μους αὑτοὺς παρέσχοντο πρὸς τὴν τῆς πόλεως φυλαχίήν, 

10 οὐδένα οὔτε φόβον οὔτε χίνδυνον ὑποατελλόμεναι, πραϑύμως 
δὲ ἑα([ο] τοὺς ἐπιδιδόντ(ε)ς ὁ εἰς τὸ χαὶ λέγειν χαὶ πράττειν τὰ τῆι 
πόλει] [ συμφέροντα, δι᾿ [ὧν] τὴν δημοχρατίαν αυνδιατήρησαν 
τῶι δή]μωι χαὶ τὴν πόλιν ἐλευϑέραν παρέδωχαν τοῖς μεϑ᾽ 
αὑτοὺς σ(τρ)α[τη[γ)οῦσιν, ἔν τε τοῖς ἄλλοις ἀνεύϑυνοι χαὶ ἀνέγ-- 

16 χλητοι γεγόν[α[σι)ν" τύχηι ἀγαϑῆι, δεδόχϑαι τῶι δήμωι, ἐπαι- 
νέσαι τοὺς σπρα τηοὺς τοὺς στρατηγήσαντας ἐπὶ ἱεροποιοῦ 
Ἀπολλοδώρου | [τὴν δευτέραν τετράμηνον ἐπὶ τοῖς διωιχημένοις 
χατὰ τὴν | [ἀϊρχήν, χαὶ στεφανῶσαι ἕχααστον αὐτῶν χρυσῶι στε- 
φάνωι᾽ | [π]άρχειίν δὲ αὐτοῖς ἀναχηρυχϑῆναι ἐϊμ πᾶσι τοῖς 

20 ἀγῶσν τοῖς ὑ{---- --τ-α- τοῦτον τὸν στέφανον. ἀναγράϊψαι δὲ καὶ 
τὸ ψήφισμα | [τόδε --------- ] 

μιίθτὰ0 ΘΞΠΣ. 4 Ηυΐυβ8 ποηθη ἰῇ ἡυχάγηο ΕΥΥ γδθογα (Μίοηηθί 

ΒΌΡΡ]. Ιοηΐθ ἢ. 921. 945) 6586 τηοηυῖί ὙΥ. ἃ Οἵ. 4166, 8. 8 ἘοΓία586 
6] τὰ Βοιμδποῦυ οοηΐτα ΑΥἰϑύοηϊσαχ ἰη 6] σοπά στα δυΐ 860 δὰ ἰῃΒθαΌΘ 8 
ΒΒΘΟΌΪΌΙΩ ἀθϑοοηάθηάυμ 6886 δἀηοίαν!( ὟΥ., ἱπρΓοΟΡΔὈ ον. Μυϊίο ὑγο- 

ῬΔΡ 8 Ε. [ϑιργθοδί ἀ6 σορῦυβ ἘΣΎ ΒΡθοσυη ρυ]ἰοἱβ ΒΘΙῸ], 4871 ρ. 4ὅ οἱ 

Ὀτουβθη ἀθϑοῖ. ἀ08 Η6]}, ΠΠ, 41. Ρ.. 891 ἢ. 8 ϑοϊϑαυοὶ (δ) ηἰοὶ 6] τ ΘΟ Γἃ 

Ριοϊοιηϑου Ευογροίδηι ροβίυμαῃ πο δροῃοϑδουηΐ, αἱ (ἰ{ὰ118 οἱ χφυὶΐ δηίθοθαϊί 

δοίαίθ ΒΌΡΡΔΙ Βα θηαυβ 8ἰ. 4 ΤΑΣ 

178 Τάθυ]8 πηδΥΤ ΟΓ5 ΔΘΓαΪοὶ, 4.86 αυοηάδηη ρᾶγίθιη 515 
τηᾶσηδο οἰδοίοδί, ῬογοϑΙΙ ἴῃ ἃΓῸΘ ΡΙῸΡΘ ΔΙΔΠῚ Ιηχ᾽ ΔΙ. ΡΔΓ- 

(Ἰο]δηὶ ᾿ἰπι|01}ἃ ὙΘΓΒΆΘΙΩ 1 ----ὅ ΘΟ θη ΘΠ ΟΧ ῬΘΥΒΒΟΠΘΙ1 8ρο- 

σγᾶρμο δα. Βοθοκὰ (. 1. α. 8ὅ8ὅ. ΒΘΙΙψαΔ8 Ρῥάγίθ8 δ ηἷβ 4879 



414] |. ΑΡ Αἰοχδηάνίὶ Μαρηὶ τηογΐο δὰ Οουγίηΐῃυπα ἀο]θίϑτη. 475 

οἱ 880 Ἰηνθηΐδϑ θχβοῦ δι οὐ οὐχ 1114 σοπίμηοίδβ οαἀϊαϊ (θη Ζ6, 

αἷθ ΕΡφοθ 8896. ἀον Αὐϑρταθυησοι τὰ Ρογράιαι 4879. 80 ῥ. 88. 
Νρο δ δ ἰοηίο ἀον Κύηπίψ!. Ακδαάρηηΐθ ἀβὺ Ὗ ἰββϑῃβοῃδίρηῃ ἴῃ ΒοΓ- 
ῃ 1881] ρ. 872. 

Βασιλέα Ἄτταλον ! |[|᾿Ἐπιγένηϊς 2 καὶ οἱ ἡγεμόνες καὶ στρατι)ῶ- 
ται [ οἱ συναγωνισάμενοι τὰς πρὸς τοὺς Γαλάτας | καὶ Ἀντίο- 

ὅ χον8ὃ μάχας χαριοίτίηρια [ἰ ἔστ[ησαν] Διὶ ᾿Αϑηνᾶι. 
-----ς- γόνου ὁ ἔργα. 

[Δ{{0γᾶ0 νοϊραγθϑ, συδυῦμη Πδϑίδθ ἰῇ οχίγοι 8 ρΡρ ρυ8 [|[Π60}1Ϊ8 ἰγ8η8- 

γοῦβὶϑ ογηδίϑο βυηΐ. 4 Αἰΐδιυβ 1 (344---197 ἃ. Οἢγ.). Ἀρρίι μη ΒΟΡΏΘΗ 88- 

ΒΌΠΙ 5580 ΘΠ Ῥηδοηϑηῃ ἀθ 681}}8 υἱοίϊοσίδεη γϑρογίαϑϑοϊ:, ἰϑϑίδηϊαν Ροϊγίυβ 

ΧΨΗΙ, 44, 7. [νυ ΧΧΧΠΙΙ, 41, ὃ. βίγαθο ΧΠῚ Ρ. 694,3 Νραὰθρ γυθῸ 

μος οι υτα αἰἰαὰ [υἷ5δ80, αὐδῖὰ {ΠΠπὰ, αυοὰ Αἰΐα]υ5 8οοὶα8 ϑο]θαοὶ (δἰ ηϊοὶ 

οομίγα οἷπβ ἔραίγθια Απεοοδυπ ΗΠ ΘΓΔΟΘΙῺ ἃ 68}}18 ΤΩΘΓΟΘΉ Δ Ρ15 δάϊαἰ 1 9568-- 

ϑ5δϑί, ἀθιηοηβίγαν!  Κοϑῖονῦ (ν. ϑυ}6}5 Ηἰβίουιβομο Ζρ ΒΟ Η ΧΙ Υ͂ΠΙ Ὁ. 1 544.) 

ΑὨΏΟ 441 8. ΟἸΓ. ἰρι αν δυΐ ρ80}}1}0 ροϑί δθ6 τποηππηθηΐβ (η. 478---- 77) ογϑοίδ 

6886. 4 Ἐπηάθιῃ ἴμΐ8586, ααυΐ ροδβίθαᾶ ἃρυὰ Αηϊοομυμη Μασηυτη βυμπηηᾶ 

ιαίία Πογοθδαὺ ἄοῃθο Ηθγιἶΐδθ τ 8]}18 δι θ8 Ὠθοδίαβ οδϑί, οοπίθοὶϊὶ ΚΟΘὮ]ΟΡ 

Ρ. 18. Ααἱ ροϑί Αἰ4}1 νἱοίοΥ 8 Θὰ τα ἶἰᾶπὶ πηυΐᾷ886, δυΐ ἰδ 18 ἱρ818 

ὈΓΟΘΙ 8. ΘΌΠ ἱπίου 886 Γἰϑϑατη ἃ ϑϑίθαοο (δ᾽ ηἶθσο, δρᾶ αᾳυθ ἰδπὶ ἔστη, 

ὖ ροϑίθα ἀρυὰ βῬἴππι, ταὶ 8.886. 8 Απηιοσμυβ Ηΐοταχ ϑοὶθυοὶ ΠῚ (δ) ἐπί οὶ 
[γϑίοῦ δία τιΐθογῦ. Ὧθ ὨὯΘ]1]18 ἰηίον ἔγαίσοβ ᾧϑϑίΐβ οἵ, Ὠγουϑθὴ ἀθβοῃ. (1685 

Ηο]ΙΘηϊδηηυβ ΠΠ, 1 ᾿. 888 86αα. 2 Ρ. 10 844. 4 Ρ)η. Ν. ἢ. ΧΧΧΙ͂Υ, 84: 

Ρμγ65 αΥγἰἡβιοθ8 [666 786 Αἰαϊξ 6ὁἐ Εἰμηηθηΐβ αὐἀυθγϑι5 (αἰΐοα φγοοϊία, δί σοηπιδξ, 

Ρηψγοπιαοΐμιδ, διγαίοπέομια, Απἰξροηιδ. ΜΟΙΘΔΟΓΔΌΪΟ ο8ὲ, αυοὰ οὁχ νοϑί 6118 

ἰῇ ΒΌρογἤοίθ οχϑίδη 8 δρραΓθί, 8 ὅ ἢ 68 5 βίδί 88 ἱπηροβίίδϑ [υ͵}8806. ΟΟὨΖΘ. 

174 Ταρυ]α τηδυτογοὰ αὰὰθ ααοπάδιη οἰβοίοθαί ΒΡ ΓΟΓΘΙῚ 
Ρᾶγίθ πη 8818 δ ΘΔη 61) ΙΩΟΠΌΙ ΘΗ ΟΓΙΩ 50 ΓΘ ΡΟ θη 15 δί-- 
49 ἢ. 17----477͵, ἱηνοηΐα Ῥογβρδιηὶ. πα. ἀοῆζθ Μοῃδίβθου  οῃΐθ 
ἀον Κρι!. Ακδάριηϊθ ζὰ Βου!η 4884 Ρ. 874 ἰὰ0. 1, 1. Ἐγροῦ- 
Ὠΐ886 ἀ6Γ Αὐδογθυηρσοη χὰ Ῥογρδιηοη 1880---84. ΒοΙΟΙΪηὶ 1882 
Ῥ. 46. 

Βασιλεὺς Ἄτταλος τῶν χατὰ πόλεμον [ ἀγώνων χαριστήρια 
᾿Αϑηνᾶι. 

μ{{ϑγ8θ νοϊβαγθϑ, Ὡΐϑὶ χυαοὰ ΘΟΩ γΓο]φαΐβ τ]ὸ ταΐπουθϑ ϑαηΐ. [η Βηϊ- 

8 ΒαΒίΔΥΌΙΩ ᾿ἰη6 0186 ἰγϑηβνυοσβαθ. Ηΐς {ἰ{{π||ὺ8 δὰ ομληΐδ Αἰΐ8}} οὐτὴ Απίϊοοῦο 

ἀα!βαὰρ οοτγίϑηλίη (οἷ. 1781), Βθαυθηΐθ8 δά δβἰηρι}δ ρῥΓΟΘ]α βρθοίδηϊ. 
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276 ῬΆΓΒ ῬΓΙΟΓ. [4178-- 

1η)ῦ---1 77 Τάθυ]δὸ οἰυδάθπι τδγιηοσβ, ἰογτηδϑθ, τηοαὰ]}} δίχαθ 
η. 178, ΄φυδθ δ 'χυᾶπάο δὰ ϑαπάθιῃ οὰπὶ 114 Ὀᾶβϑὶη ρϑε  ποθδπῖ, 
ἱηυθηΐδο θοάθῃῃ ἰοοο. 476 οχ ῬΘΥβΒΟΏΘΙ1, ΔρΡΟσγΓΆΡΒΟ δά. Βοθοκῃ 

α. 1. α. 8ὅ86, το] ίψυᾶβ Α. ἀοῆζθ αἷθ Εγβοθηΐβδβο ἀδγ ΑὐϑρΓᾶ- 
Ὀυπρσθὴ Ζὰ Ῥογρδιηοῃ 1879. 80 Ρ. 80. 84. 

((Ἴ5) 
[ΑΔπὸ τῆς ἐν Φρ) υγίαι 1 τῆι ἐφ᾽ Ἑλλησ{πόντωι 2 πρὸς] Ἀντίο-- 
χον ὃ μάχης. 

4 ΙΓΙΑΙ. ϑυρρίον! [μος ΜΙ ΠΟΙ ρθη 4608 ὅροι. [πδἰἰπ|8 ἰὼ ΑἰΒΘΩ 

ΨΙ (1881) Ρ. 1041 ποί, 1. ἃ Βυρρ!ονὶξ ΟΟὨΣΖΙ: διηϊουβ ἤϑϑοῖο αυΐἷβ8. ϑ68Π06- 

ηἰὰ8, ουἱϊ ἰρ86 Οοηζίαβ δϑβϑη θραίυσ, Ἕλλης ᾿πἰοθγαῖι γοοθῃ 6886 γοϊθθδὲ 

8)]δίο ϑίορῃ. ΒγΖ. Ἕλλα τόπος ᾿Ασίας, ᾿Αττάλου βασιλέως ἐμπόριον, ἰὰ φυοὰ 
δάτηϊϊ πθαυϊί οὐ 4]118 ἀθ οδῃβδὶβ ἰππὸ ὈΓΟΡΙΘΙ Ῥγδϑροβί(ἰοηΐβ ἐπὶ ὁ. ρθῆ. 

ὈΘΌΤΩ ἰῃ 86 Γ6 ἰπϑυάϊΐαπ. 8 πρὸς Γαλάτας χαὶ] ᾿Αντίοχον αΟοῃ ΖΘ, 564 00]- 
Ἰαίΐο ν. 4 ἱμπίθ] θα Γ οἱ ϑυρρ!] θηΐο βραίθτ ὨΟῺ Βυίῇοογθ. 

(176) 
[Δλπὸ τῆς παρὰ τὸ] ᾿Αφροδίσιον! πρὸς Τολιστοαγίους 2 | [καὶ 
Τεχτοσάγ)ας 8 Γαλάτας χαὶ ᾿Αντίοχον μάχης. ᾿ 

4 ὙΟΠΘΡΙΒ ἰδ ΡΓΟΡΘ ᾿ρϑϑιὴ Ρουρδιη ΓΙ ὑγθο. [ἰἰν. ΧΧΧΙΙ, 838, 

ὅ. ΟοῃΖΘ, 4 Ηδδο [ὉΥΤη8, τὸ αυὰ ΒοΘΟΚ 8 ποίδυλ ὁχ βογίρίογσίθυβ Το- 

λιστο(βω)γίους τοϑιαθγαΐ, ΟΟΠΠΓΙηδίαΡ σαπ Α]10 ἔγαρτηθηΐο Ῥογσβδῖηθηο δρυὰ 

(οῃΖίυαμῃ ἘΓρΟΡηἶ586 ἀΟΥΓ ΑὐΒογδθυηβοη Ζὰ ΡΟΓαϑΙΟη 1880---1881. ΒΟΘΓΟΪ. 

4883 Ρ. 46, ἔπτη Ρῥ]ΘὈἰβοϊίο ᾿ϑΙΏρΡΒΒΟΘΠΟ ἢ. 400, 47. 8 ΤΑΣ. Ειηθηάδνυ! 

Θέ βυρρὶ ον Βοθοκῃ. ἀΟοίογυτῃ οἷ. αυδ6 δαμοίαυϊ δὰ ἢ. 177. 

(177) 
[Ἀπὸ τῆς ἐπὶ τοῦ] Καΐχου ποταμοῦ | [πρὸς Τροχμο)]ὺς Γαλάτας 

μάχης. 

5. 1 ΘΌΡΡΙ. ὕοῃζθ, 4 οϑο ; ἱπρὸς τοὺς οηΖθ, αυοὰ Βρϑίο ΘχΧρ]θηὰο ὯΟῊ 

Βα Ποἱ1. ΨΜιάθη αΓ Ὠοβίθθ οὔμὴ Ρογραιηῦμη αἰγουϑὶβ8 6 ραγίυ8 ΟἸὈ δἰ ἀογϑηΐ, 

ΘΡΆΡΓΟΠΙΡυ8 80 Αἰΐα]ο ἴδοι 8 ἰία ἀϊβίϑοι: 6886, υἱ βϑθραγδίτῃη ἀυόοθυϑ ργΟΘ 5 

ἴῃ ἰρ88 ὉΓ 8 νυἱοϊηΐα ΘΟ ηλ18518 δὰ Οδίοαπη Ττοοτηϊ, 88 ΑΡΒνοάϊϑαπλ ΤΟΙ 8[0-- 

Ῥορὶϊ οἱ Τϑοίοβαϑθβ οὔτ Απίΐοομο πρᾶγθηΐαν. ---- ΑἸ οἰυϑάθημμ σΘΠΘΡΪ8 ἴγορ- 



418] 11. ΑΡ ΑἸἰοχδηαντὶ Μϑδρηὶ τηοῦίθ δὰ ἀογίηίμυιη ἀο]οίδιῃη. 977 

τηθηΐδ ἰηγθηΐα δυηΐ, 504 ἴδηι πλα(1}8 υἱὐ οοΥίδ γαίϊοηθ ΒΌΡΡΙΟΥΙ ποααθδηΐ ((ἴ. 

ΟοΏΖΘ, ἘγρθὈηἶ880 ἀΘΡ Αὐβογαρθαηρθη ἰῃ ῬΟΓρθιΟη 4880 ---Ἴ 881 Ρ. 46). 

178 [πὶ ρᾶγίοὐϊηΐβ Ογομβοιηθηὶ γοδαΐδθ, ἰγαριηθηίαση ἰδθυ]86. 
ἙἘὰ. Ρ. Ἐουοαῦί Ἀθνὰθ δγομόοϊοσίψαιθ ΧΧΧΙ (4876) ν. 96. (1,6- 
θ48 - Εουοατί Μορ. οὐ Ῥοϑὶορ. 83ὅ8). Εἵ, ᾳφυδο ἀ6 {{{||0 ὀχροβαὶ 
Ηογηᾶο ΧΥ͂Ι Ρ. 176 564. 

-τ-ποσστραιν --ττος-- [---ς--- μὸν πέμπ(η)! εἴτε ἄρχων --- -- - - 
Ι-τ-τ- -τ - - Ἰιέοι εἴτε [διώτας ψαφοφορέοι --- -- -- - Ι ὀφλέτω] 
τριάχοντία τάϊλαντα ἱερὰ τοῦ Διὸΐϊς τοῦ ᾿Αμαρίου, χαὶ ἐξέστω 

δ τῶι βουλομένωι αὐϊτῶι δίχαν ϑ]ανάτου εἰςάγειν εἰς τὸ χοινὸν 
τῶν ᾿Αχαιῶν ------ - -τ-α ὀμνυόντων τὸν [ ὄρχον τὸν αὐΪτὸν οἱ 
᾿Ορχομένιοι καὶ οἱ ᾿Αχαιοί, ἐμ μίιὲν Αἰγίωι οἱ σύνεδροι τῶν 
᾿Αχαιῶν καὶ ὃ στρατ]αγὸς καὶ ἵππαρχος καὶ ναύαρχος ;, ἐν δ[ὲ 
᾿Ορχομενῶι οἱ ἄρχοντες [ τῶν ᾿Ορχομενίων "] ̓ΟἰμΝνύω Δία ᾿Ἀμά- 
ριον 2, ᾿Αϑανᾶν ᾿Αμαρίαν, ᾿Αφίροδ)ίταν καὶ τοὺϊς ϑίεοὺς πάντας, 
Ι ἤ μὰν ἐμ] πᾶσιν ἐμμείν)εῖν ἐν τᾶι στάλαι καὶ τᾶι ὁμολογίαι ὃ 

Ηδοο ἀθογοία θ880 ουτ ΟΥΟΠοΙ ΘΩΪ ἀτοδὰθϑ ἰοθάουίβ Αοδμαὶοὶ ραγίϊοὶ ρῸ8 

Βογϑηΐ τηδηϊοϑίυτη οϑί. Ουοᾶ Βουοσδίυϑ δῆπὸ 499 ἃ. ΟἾΓ. ἰδοΐαμ 6886 8.8-- 

[υἱ}, ἔγοίιϑ ἰοδβιϊπηοηΐο 1ἰνὶ ΧΧΧΙ, ὅ, 4. Αἱ οὔμχὰ Βοὺ ἴρ80 [ἰν] Ιοδο 

βουίρίατη 81} φω γϑαά ον οηΐ Δοϊαθὶα ΟΥοποηιθηην, ἰἰοηὰθ ἂρυὰ ΡοΟΪΥἰ ΤᾺ 

ΙΥ, 6, ὅ, υδὶ ἀθ τϑρὺϑ δπηΐ 333 ἃ. ἢν, αἰοί(, ᾿Αντίγονος -- Ὀρχομενὸν χατὰ 
χράτος ἑλὼν οὐχ ἀποχατέστησε τοῖς ᾿Αχαιοῖς, ἱπάθ οἰδοϊίαγ, ἰᾶγὰ δηΐθ 
αἰἰαυδηάο ΟΥΟΠοΙ ΘηΐοΟβ ἰῃ βοοίϊοίδίθ Αοδμαίοα ἔυϊ85θ. Ουδηᾶο δὰ θϑιὴ 80068- 

Βοιίηΐ, 88ηὴ0 ΠΟῺ Οοηϑίδί. 64 βυηΐ Γαίΐομθβ αὐΐδὺβ ὈΓΟΡΘΌ116 ἢδύ ραῦ}]Ὸ 

Ροβί ζι8πὶ γάἀϊδαδ8 Μοβδ] οροΙ ἰἰϑηυβ ἀθροβίία ὑυσδηηϊάθ ρϑίγίϑιῃ δὰ Ἀοθδθοβ 

δἀαυχὶί (484 δυΐί 488 ἃ. Οἢγ.) ἰὰ ἰδοίῃημῃ 6886θ. ὝΕΟ΄. 4ἀι80ὸ οχροϑβαυὶ 1. . 

Ῥ. 478 844. 4 ολοοῦ ἰθγ|0 ΘὁΧ ϑυιηγηῖβ τηϑαίβϑίγα 08 ΓΔ ΠΥ 8 ΑΟΠδθ6ο- 

ΓΙ ΟΣ ΒοΟ ἀθιηθπι ({ΐ}]0 οΟΥοΓῸ8 [δοίἱ ϑατη!8, οὑπὶ στρατηγὸς οἱ ἵππαρχος 
[γοααθη ἐ8βηλθ ΟΟΙΘΙΔΟΥΘΗΓΓ ρα ΒΟΥ ρίοΓοθβ. ἃ δῆς ὙΘΓΒ,Ὼ ΠΟΙΆἑἢΐ8 

[οστωϑῖη 6886 Εουοσδιίαϑ νἱαϊί, δριυὰ βου ρίουοθ ΥὙϑυὶο8 ἰῇ πῃηοαο8 ΟΟΥΓΟρ (δ 1 

(Ομαγόριος Ῥαυβαη. ΥἹΙ, 844, 8. ᾿Ὁμάριος ΡΟΙΥΡ. ΠΠ, 89, 6.ἁ Ἐδπηυπὶ οἱτ8 
Αοαὶὶ βἰίαμα ᾿θμάριον ΡοΪγΡ. Υ͂, 98, 40. Αἰνάριον, ᾿Αρνάριον ἱῃ οοὐϊοίθυ8 
Βίτα θοῃὶβ ΥΠΠ Ὁ. 885, 881, υδὶ 88η90 ἰᾶπι οοηἰθοίαγα οἠημθηἀδίυμῃ ογαί ᾿Αμά- 
ριον). [Ιηρϑῃίοϑθ ἰάθπλ πολθη ἀθγίναί ἃ ἁμάρα, χυδιὰ νοοἱβ ἡμέρα ἰΟΥΙΏΔΙΩ 
Β8ὴ6 Βυσυβαιθ ΟῚ ΠΟΥΪΤΩΙΒ Ὠἶδί ὁΧ Ποογθηϑία τα ἀΐα᾽ϑοίο (Ἀ0ΘᾺ] ΙΏΒ0Γ. ΟΤ. 
δης χα ϊββίθλδο 831), βορὰ ἀἰδ᾽ϑοίοβ ροηϊαπι δὰ πϊγαθααθ ΤΟΥδτ 8[η0}8 ΟΥ 886] 

ἱησοϊθηϊαπι Βα οχίρυδι ἰμίοι 86 βἰυλ}}ἐτπἀΐηθηαθ παρ ΐβ80 οΧχ 8}}18 πα ῖο 1 }8᾽ 

ΘΟΒΠΟΒΟΙ 8. ἃ Ῥαοίπηῃ ἀθ γϑοϊρί θη ὶβ ἰῃ Αομδθουῦ ἰοθάυβϑ ΟΓΟΒΟΙΆΘΏΙ 8 

ἀϊδιίϊησυΐ 80 Βοος ἱρδο ἀϑογοίο δοῇο ΐ οοτημαηΐδ ΑΟμϑϑοζα, 400 ὙΔγΐδ0 Γ08 



9 Ίβ Ῥογβ ΓΟ. “4178--- 

10χαὶ τῶι ψαφίσματίιι τῶι γενομένωι τῶι χοινᾶκ τῶι τίῶν Ἄχαι- 
ὥν΄ καὶ εἴ τίς χα μὴ ἐμμένηι, οὖχ ἐπιτρέψω εἰς δύναμίν. | 
καὶ εὐορχέϊοντι μέν μοι εἴη τἀγαθά, ἐπιορκέοντι δὲ τἀναντία. τῶν 
δὲ λαβόντων ἐν ᾿Ορίχο, μενῶι γᾶς] χλᾶρονν “ ἢ οἰχίαν ἀφ᾽ οὗ Ἀχαιοὶ 
ἐγένοντο μὴ ἐξέστω μηϑενὶ ἀπαλλοτριῶ σαι ἐντὸς ἐτέων " εἴχβοσι. 
εἰ δέ τι ἐχ τῶν ἔμπροσθε χρύνων ἢ οἱ ᾿Ορχομένιοι Ἀχαιοὶ 
ἐγέ[ίνοντο ἤτοι: Νεία]ρίχωι 5 ἔγκλημα γέγονεν ἢ τοῖς οἱοῖς, δπό- 

Ιδτομα εἶμεν πάντα, χαὶ μ|[ἡ διχαζέϊσϑω 7 μηΐτε] Νεάρχωι μηϑεὶς 
μήτε τοῖς υἱοῖς αὐτοῦ, μηδὲ Νέαρχος μηδὲ | [τῶν υἱῶν αὐτοῦ 
μηϑεὶς περὶ τῶμ πρότερον ἐγχλημάτων ἢ οἱ ᾿Ορχομένιοι Ἀχαιοὶ 
ἐγένοντο χαὶ] ὅίςτ]ις διχάζοιτο ὀφλέτω χιλίας δραχμὰς καὶ 
ἁ δίχα ἀτελὴς ἔστω. περ [ἐ δὲ τᾶς τραπέζαις τᾶς χρυσέζαξ τοῦ 
Διὸς τοῦ ᾿ Οπλοσμίουβϑ, ἃ χαταϑέντες ἐνέχυρα οἱ Μεϑὺυ ἱδριεῖς 9 
οἱ μετοιχή)ραντες 10 εἰς ᾿Ορχομενὸν διείλοντο τὸ ἀργύριον, 

20 χαί τινες αὐτῶν ἀπέ δοσαν, τινὲς δὲ οὔ“11 ἐϊδμ μὴ ἀποδιδῶν-- 
τι τὸ ἀργύριον τοῖς Μεγαλοπολίταις, καϑὼς ἐϊ[παγγείλαντο!2 ποτὶ 

φυΐθυβ γοοορία ΟΥΟΒΟΙΏΘΏΟ ΟΡῸΒ 68ἱ οοῃϑι ππη[ῸΓ. 4 ϑυρρ!ονῖ. γᾶν ἐπί! 
χλαρίον Βουοσατί. δ Βιρρ!Πονυί 8]]δΐο ἀρρίδη. αἷν. ΠΙ, 3, δὶ παγτϑίογ (δ6- 

ΒΆΓΘΙΩ ἀἰοίδίογθιῃ ἰΐθ πη ΘΟ]ΟΠΟΒ 4008 ἀρά χογαΐ ἱπίγα ν᾽ οβΙ ΠΠΌΤΩ δΏ ΤΩ ΔΡΤῸΒ 

γὙϑηάογο νοίαΐ886. πλέων χρυσέων εἴχοσι Ἐουσατί, αποὰ ΟΡ ἔογεὶ Ὠοχηθδϑί 
ἀοσυΐ ]. 1, Ρ. 4898. 6 Τυτδηηῦτη ΟτοΒοιθηΐίοσυμλ ἢθηο ἴα 550, αὶ ἴτη- 

Ῥογίο 860 δϑάϊοαβδοί 808 βροηίΐοθ, υἱ γαΐδὰδ8 ΜορΔΙ ΡΟ] ἴδηι ἐθοογαΐ, 5ΌΣΩΥηδ 

σα ῬγΟ ΘΠ δίο σοηίθοί' Ἐ. 71 βυρρ!ουὶ. ἐγχαλείσϑω Ε. σοηίγϑ βογιο- 
ὨΪ8. υϑη). 8 Ηοο οορποχηΐηθ ΤῸρΡ (ΘΓ πῃ σΟΙΏΡΙυΓΙΝῸ5 Ατοδάΐδο οἰν 8 8 

σΟΙΘΡαίαΡ: Μδηζίηθαθ γί θὰ8 δγαῦ “θπλοδμία (1,00838- οποαγί Μορ. οἵ Ῥοϊορ. 
8δ3Ρ). ΑΥοδάϊθυ8 οὐ οὐ ἰγθυϊ Ατὶϑί. ἀθ ρασγί. δηΐμα. ΠΠ|,|, 40, 678 ἃ 

19. Ἥρα “Ὁπλοσμία ἰῃ ΕΠΙ46 συ!ία ΟοΙΩτηθ ΓΑ Γ ἃ ΓΥΘΟΡΏΓΟΠΘ ΥΨ. 648. 
Ἑουσατί. Τορὶ τ αὐοά ΤΘΏΒ8 1 ΘΌΓΘΔΙΩ ἢΐς σΘΟΙΤΩΘτηγϑίϑιω ὨΔΌΘΡαΙ Μ6- 

{πγάνῖ!, ἤθη ΜορδΙΟΡΟΙΪ  ἔαϊί. 9 Μοίῃγάγίυμη ὁχ δογυτῃ Ορρί ἀ] σα ππ-- 

ΤΏΘΙΟ οἵδ, αῦδο οὐ ΜΟΡΔΙΟΡΟΙ 8 ΘΟ ἀΟΓΟΙΌΡ δβὺϊ ἰυγὶ8 0880 ἀθβίοτα μι οἱ 

Ῥϑϑί Μορδιορο! δπογυτη ἰδοῖΐ ογϑηΐ (Μεθύδριον τῆς Μεγαλοπολίτιδος ῬΟΙΪΥ)}. 
ΙΥ̓́, 10, 40). ϑ860α ρᾶϑυ]]ο δηϊθασδημ ΟΥΟΠοτηθηὶ δᾶ ἰοθᾶυβΒ Αὐσπδίουη δ606- 

ἀογθηΐ, ΜοίμΥ ἀυίθ 895 Ὀγὶϑι δ δπίοῃοχηΐϑτη σϑοίρογαγο οοβαῖὶ βαβί, αποὰ 

Οὐ ἰη}}|Π0 ὈΓΟΒΡΌΘΙΘ 68 οϑϑβίϑ8οί, ρϑουηΐα8 ααΐυ8 δὰ ορρίδυμῃ ἀσίοπαθη- 

ἀυτὴ Ορῦ8 Θθϑϑϑθί τηυίι88 βϑυτηρβουυῃΐξ Ὀϊρηογο αἀδίο τθη8ὰ ἐἶὰ ἅῦγοα. Αἱ 

Ὀεονὶ ροϑὲ οαπὶ Μορϑορο 6 Μοίμγαγίατη τγοοθρίββοηξ, ἀοίθοομἶβ δυοίουθϑ 

ΟΥΟΒοϊπθησΩ, 4186 οἰν 85 ποηδυμ Ομ δΐοθ οὐαί, δοη ρογαθῦ ὈΘΟΒΏΒΦΌΘ 

1118 ἐπίθυ 80 ἀϊνίβογυηί. [Ιδτὴ συμ ΟΥΟΒοιηθηϊ, αυοχὰθ Δοδδοί ἰδοῦ ϑβϑβϑηΐ, 

ΜορΘΙοροΟΙ 68 ἴῃ 8.8 γϑοὶρογδηδὶβ δάϊαναγο ἀθροθϑηί. 40 βΒΌΡΡΙΟΥΪ. με- 

ταστή σαντες ἘΒοποδτί. 44 βυρριίον!. ἀπέϊφυγον, παρέχειν αὐτοὺς, ἐἸὰμ, 
μὴ Ε. 44 βϑαρρίον!. ἐϊψήφισται, τὰμ πόϊλιν Ε. 



480] 11. ΑΡ Αἰοχαπάγίὶ Μαρηΐ τρογίθ δὰ Οονγίηἰμῦπι ἀο]θίδιῃ. 979 

τὰμ πόϊλιν τὰν ᾿Ορχομενίων, ὑποδίκους εἶμεν τοὺς μὴ ποιοῦντας 
τὰ δίχαια. 

179 Ἠογιηΐομϑο. Εχ βομϑάϊβ Ἐουγιωομ δα. Βοθοῖῃ (. . 

α. 1201. 
Ἄρ(αγτον 1 Κλεινία Σιχ(υγχύνιον 2 

ὃ δία)μος 8 ἀνέϑηκε. 

16 ΓΔ6 γ ΟΙρΆ ΓΟ 5 ργδοίου ΘΣ. Δ ΑΡΤΟΝ, αυ85 Βοθοκηϊυβ υ] Εἰ τ85 

ὨΟΙἰἢἶ8 ουϊὰ5 ἰηἰ τη ρογβϑοί ᾿ἰ{6γ88 6856 ρυΐαθαῖ. θα οὐ Ῥϑίγὶ8 οἱ 

Ραίτὶαθ ποιυθὼ σοηνθηΐαί, πο ἀυθίαν! ργαθϑίου 8 σθδθογυσῃ ὨΟ}}5βί πὶ η0- 

ΙΏΘη Γοϑίϊαθγο. ΟἿ οἵ χυδπάο ΗργοηΘΏ865 οἱ ϑίδίαδιμ ροβυθτγίηΐ, νυἱχ 

ἀυρδίίατὶ Ιἰσοῖ : Απποὸ 499 ἃ. ἢν. Ὠοιρθίγῖο Μασοθάομαιμ τορθ τηοῦίυο, Οοὑπὰ 

118 ἐγγδηηΐβ Ροϊοροῃηθϑίδοίὶβ οἰΐδιῃ Χϑηο Ἠδγ θη 515 δυχί] ο Μδοθαοηυτὴ 

ἀοβρογαΐο ἐρουϊο 86 δράϊοδυϊ οἵ οἰνιἰδίθτα δὰ ἰοϑᾶυβ Ἀσμδθογυῃ δαάυχίΐ, 

ἰὰ αὐπὐοὰ ΑγΡραΐο ρο ϑϑίτηυ πογίδηϊΐθ (δοίη 6556 ἰοϑίαί αν ῬΟΙΥὶὰΒ 11, 44, 8. 

6. 4 ΣΙΚΙΩΝΙΟΝ 8 ΔΗΜΟΣ. Ἐουγιμοπίμθτῃ ροίδ8 ΟΥΤΆ886 ΄φυϑιὴ ΗθΡ- 

ΤηΪΟΏΘΏ868 ἰδ ἔστ ἰῃ τηομυμηθῃΐίο ῬΌ]οο ἀΐδ]θοίο Αὐἰζοϑ υ808 Ρυΐδυουῖπι, 

Ργδθδουίϊμη οὑτὰ ν. 1 ρθηθίίνυβϑ Ὠογίουβ Κλεινία 51. 

180 Ταρυ]ὰ τηϑιοὙ8 Ηγιοίϊ ἰηνοηία ἰῃ Ρίγαθροο. Εαά. 
Κυπηδηυα 5 ̓Αϑηναίου 1 Ρ. 8. ΚΟΘΆΪΟΡ ΟΕ. 1. Αἰ. 1 8379. 6. 
486 αἰϊδρυίαν! ἰάθτὴ Ἦθιτηδθ ὙΠ] Ρ. ὃ 844. 

-----Ὁ-  σ(τὶρ(ατ)νωί(τὶ 1. ---- -- -- πλεῖ... νι -τπ τ 1 ἐπιμέλειαν 
[κα]ὶ τὴν τῶν στρατιωτικῶν ἀρχὴν (ἢ) διε] ξήγαγεν 2 διὰ τοῦ ὑοῦ 
χαὶ προανήλωσείν χ)αὶ [αὐτὸς οὐκ ὀλίγα χρήματα" καὶ ἀγωνο- 

[λὑογδθ ν οὶραγοβ ργδϑίου Ξ οἱ ῥῶ, χυαοὰ πιοᾶο Ρ τηοῦο ΚΙ οδί. ὈϑουθίὮ τα 

Βοπογϑείυτα ΕΓ οΙἀ18 Οϑρἰβίθ ἢβὲϑ ρϑ}]ο ροδί δηπππ 949 ἃ. ΟἿΓ. (οἵ. ποί. δ) 

ἰδούυτη 6586 ἀοου δ! ΚΟ]. 1 Φιρλαγιῶν 4 [ηξίυπι {Π8]} δὰ Ὀ6Ι]] τ ΟἘΓ6- 

Ιηοηϊάθθχη, αυο ἰθιηρογο Εὐγγοϊάθιῃ Μίοϊοη8 {. ΘρΒβέθηβϑοιῃ αυδοϑίουθση 

ΤΑἸ Π Ἄγθῖ [1880 ΒΟ 08 Θχ ({{]0 464, γτοίθγθηαθσ ρῥυΐαν! Κα. Ὗαυἱ χυστιί- 

Ὦυ8 ΔΒΒΘΏ ΘΙ ἱηρθοάϊηιθηΐο ϑυπί νοθὰ διὸ τοῦ δοῦ. ΝἧΙ δὶ 116 ἘΌΓΡΥΟΙ 68, 
αυῦμῃ ἢοΟ τηθηθγο ἰυηῃοίιϑ 681 (46δ[4 ἃ. ΟἾν. δαΐ ῥγίυβ οἰίδη, οἵ. 1642), 

ἰδ 68 δοίϑίθ Εἰ πὰ Βαρυΐβϑοί αΐ οἷὰδ ΔΌΧΙΟ αἱ ροββοῖ, ἰρ80 υἱχ ροβὶ 8ῃ- 

Ὠυχὰ 8δ1ὅ ἃ. (ἾΓ. Βδίι.β 6586. ροβϑϑοί. Αἰᾳυΐ ἘῸγγνοΙ θη οἱ Μίοίομα [γί 68, 

4008 ΡοΪγθίυβ Υ, 106, 7 ρῥγοχίηγίβ ροϑὲ 216 ἃ. (ὮΓ. δηπίβ Αἰ μοη θη βί τὴ ΓΘΤΩ-- 

ῬΟΒΠοδτὴ σΌΒΡΘΡΠ85860 ἰγϑαϊξ, οοῃδβθηίδηθυῦῃ οϑὲ ϑοϑάθιῃ ἔμ 8860, φαογῦμῃ ρᾶῦυ- 

Οἱβ 8Πηΐ8 δηΐθ ἴῃ Ῥϑίγία ᾿ἰθουδη δ ὈΥΪΘΥδθ ρδαγΐθϑ πογϑηΐ ((. ἮΝ Δομϑιηθῃ 



280 Ῥατϑ ΡΥΪΟΥ. [180--- 

ὅ (ϑέέτης3 ὑπαχούσαίς ἀνήλωσεν ἑπτὰ τάλαντα, χαὶ πάλιν τὸν 
ὑὸν δοὺς [εἰς ταύτην] [ τὴν ἐπιμέλειαν, χαὶ χαλῶς τὴν ἀγωνο- 
ϑεσίίαν ἐχτελέσας,) [ προςανήλωσεν οὐχ ὀλίγα χρήματα χαὶ [τῆς 
χώρας διὰ] [ τοὺς πολέμους ἀργοῦ χαὶ ἀσπόρου οὔσης αἴτιος 

10 ἐγέϊνετο τοῦ ἐξεργασθῆναι καὶ σπαρῆναι [χρήματα πορίσας, 
χαὶ τὴν ἐλευϑερίαν ἀποχατέστησίεν τῆι πόλει με]]τὰ τοῦ ἀδελ-- 
φοῦ Μιχίωνος μετὰ τοὺς ἀπίοδόντας τὸν Πειραιᾶ 4, καὶ τὰ εἰς 
τὸν στέφανον τοῖς στρα[τιώταις τοῖς] [ἰ ἀποχαταστήσα(σαλ)σιν μετὰ 
Διογένουϊςς5 τὰ χωρία χρήμα]ϊτα ἐπόρισεν, χαὶ τοὺς λιμένας 

16 ὠχύρωσε, καὶ τὰ τείχη τοῦ] [| ἄστεως καὶ τοῦ Πειραιέως ἐπε- 
σχκεύαίσε μετὰ Μιχίωνος τοῦ] [ ἀδελφοῦ, καὶ πόλεις Ἑλληνίδας 
χίαὶ συμμάχους ὁ προς] γάγετο, καὶ ὅσοι τῶι δήμωι χρήμαϊίτα 
ὥφειλον, παρὰ τούτων] [ τὰ δίκαι᾽ ὅπως γένητ᾽ ἐφρόντισεν, 
-- τ στ τπτ-- πο]])ρίσας χρήματα χαὶ τὰς Ἀ-----τ-- -ο΄ας--- 

20 [ησάμενος παρεσχευα-------τ- τ τς τῶι | δήμωι χρήσιμα, προεὶς 
[ἐκ τῶν ἰδίων -------- τ τς ]] εἰςήνεγχεν δὲ καὶ νόμον ----τ- τς 
-τΊσεν δὲ χαὶ τὰς ϑέας -------τ- το πτο- ἀγῶνα εἰςηγύσατο 

0 -- τ τσττ- {ηὔξησεν δὲ καὶ τὸν ὃ[--------- τεϊμένη χαὶ 
στοὰν ἄνα---- -πτπ|ις πρὸς πάντας ᾿Αἰϑηναίους --- τ-- τ τ - 
ἰόν νι εἾονν λδτττττς- 

ἀΐα ϑίδαί Αἴβθη ρ. 684). Οὐδτο Εὐυγγο!άθιη Εἰ π| 464 οἷτι8 χυθπὶ πἰο Β8- 
Ὀθιθ8 ρδίγθτῃ δὺϊΐ ρϑίγιυυμη ρῥαίανουίη οὐ ἱπὶπἰυτη ἢσὶὰ5 {{{π||} δὰ δοίδίθη 

8ηη0 429 Ποη Τῃυ][0 ΡΟ θῖα γι] τ. 8 ΟΟΕΤΗΣ 4 Ευ αυἱ ἀ9- 

ογθί!) σοποθρί βϑϑοί ρΡὰ πη δοουγαίθ Ἰοουϊ πὶ 6856 δ ἰδρίοἰάδπιλ ἰποι ΓΙ 086 

ΘΧΘΙΏΡΪΔΡ ΓΘ αἾ5860 βυβρίοδίαν ΚΟΘὮΪΘΡ, δὴ ἰάοηθᾶ σϑυϑ8ὰ βἰᾳυϊὰ νἱάθο : 

Ρυϊσαυ τα Ἰἰοσαμ ἰηΐθν 608 αυἱΐ ἀθ Αἰ Θηΐβ8 ἰῃ ἰρογίδίθιῃ υἱπα οδηα 8 θη 6 Τη6-- 

γυδῦυηΐ, ἰἱ ἰθηθηΐ αυΐ οἰνίρθυ8 Ρίγαθουμῃ γοἀάἀϊἀογαηΐ, Ῥγοχί πη ροϑί 608 

Εὐυγγοϊάθ8 οὐ Μίοϊο. Νϑαὰθ ῥγορίοσοα ἢοῸ ἰὴ ἀυδίυμη νοσϑηάθμῃη 6886, 

αυΐα Ρᾶγ Βοπουῆοθ ἰὴ ΕΓΥγοΙ ἀἶ8 ἰ]0 ΒΟΠΟΡΑΥΙΟ 811} ροίοῦυ Ὀθθῆοὶὶ 

Ἰοοῦβ ἰγἰθαδίαν αυϑηη ἱρδὶ, ἰῃ 0} }] 508 8] γορυΐδυθγίβ χυδι 6818 86 ῬδᾶΘῃ6 
αἰνὶηἱβ Ὠοπογίθα8 ΑἸ ΘΗ Θη5608 δῇδοογιηί Ὠ᾿οΟΘΘΏΘΙΔ. δ Αῃποὸ 889 8. (δτ., 

Ὀοιηοίγίο Μαοθάομυσῃ γὕθρθ τροῦΐὰο, Αγαΐῃβ Ὀἰορθηΐ ῬΒΓΌΡΔΡΟΒΟ, αἱ (ἢ 

ΡΓδΘϑι 8 Μδοθάοηϊοὶβ ἰῃ Ρίγσδθοοο, Μυηγυομίδθ, ϑδ]διηΐμθ, ϑαηὶΐ ΟΟ]]οσδ 8 

Ῥγδθογαῖ, οϑπίατῃ ααϊηχυδρίηία ἰδ] θη 18 πυτηογαί 8 ρογϑιδϑὶΐ, τὶ ταὶ] 68 ἰη 9 

ἀοάυόσοτοί (Ραμ8. 11, 8, 6. ΡΙαί. Αγαΐ. 84). αὐυΐὰβ ὈΘηΘΒΠΟΙΪ ρτγαιίαθ Αἰ ΠΘηΪΘἢ-- 

8608 Ὀορθηϊ τοι α!ογαηί, οὐ βδοογάοίθιῃ Ὠίορθηΐβ οὐϑάγθηΐ (οἷν 1Ώ80Γ. 86}180 

ἴῃ μοδίγο Βδοοδὶ Διογένους Εὐεργέτου ὦ. [. Αἴξ. ΠΠ| 499), ἰογίθ8 (Διογένεια) 
ἰηϑΕ 0 γθὴ: σΥμηπδϑίυηαθθ ΘΡΒΘΡΟΓΌΠΙ οἰἷὰβ ποπιΐηθ (Διογένειον) ΟΥ̓ΠΑΓΘΏΪ. 

ΚΟΘΒΪΘΡ. 6 6 ΡιίοἸθίηθθοὸ Εὐογαοία γο86 οἱ ἰογίαδϑο ἀθ Ἀοιηϑηΐθ σπθοαῦθ 

᾿8ὴ6 νοσϑῖὰ πῃ 0} θη 8) 6556 τηοηυἱΐ ΚΟΘὨΙΘΓ.  ϑυρρ!ονὶί Ε, Β]855 

Μυβ. Ἀῃ. ΧΧΧΥΙ γ". 647. 



4814] Π. ΑΡ ΑἸθχδπάσὶ Μαροὶ τηογίθ δά (οσίπίματα ἀοϊοίαπι. οβδ1 

181 [,δρὶ8 ἱπνοπίυβ Ρμῃίρα!ίδθ. ΕἘαά. οχ Β]δβϑιϊ Δροργαρβο 
Κυιμηδηυαϊβδ Φιλόπατρις 1809 Ἴουλ. 114 (Ατγοι. Απζθῖσον. 4889 
Ρ. 111. Ριἀκὶ5 Ερῃ. 8498). ἀοῃζθ οἱ ΜΊομδϑιβ Αηηδ]. ἀ6]]" 
Ιη8ί, ἃ. 486] Ὁ. ὅθ. [,6085-Βουοαγ Μόραγ!ἀθ οἱ Ρόϊοροπῃὁβϑ 

928 α. 

[Ἐπειδὴ παραγενόμενο]. πρεσβε(υϊταὶ καὶ διαλυ [ταὶ παρὰ τῶν 
Αἰτωϊλῶν Τίμαιος!, Κλεόπατρο[ί[ς, --------- ,) τὸ ψάφισμ]α 
τὸ παρὰ τῶν Αἰτωλῶν ἀπί[έδωκαν χαὶ αὐτοὶ] διελέγοντο ὅμοια 
τοῖς ἐν τῶν ψαφίσματι, ἀξ)ιῶντες διαλυϑῆμεν ποτὶ τὠ[ς Φια-- 
λέας, συνπ]αρόντες δὲ χαὶ τῶν ἐ Φιαλείας | ----- τ-τ τ θα- 
ρυχίδας, Ὀνόμανδρος, ᾿Αμφίμαι[χος 3, ----τ- τς λας, Ὀρϑολαΐδας, 
Κιραταιμένης, Τι[---τ-ς-- ,) ΔΙαμάρετος τὰ αὐτὰ ἠξίων, ἔδοξε 

10 τᾶι {{πόλι τᾶι Μ]εσανίων,. ἦμεν τοῖς Μεσσανίοις κα[ὶ τοῖς Φι- 
αἸλέοις ἰσοπολιτείαν 8 καὶ ἐπιγαμία [ν ποτ᾽ ἀλλ]άλως " ποιήσασθαι 
δὲ χαὶ συμβολὰν ἅϊν κα δοχεῖ] ἀνφοτέραις ταῖς πολέοις᾽ τὰν 

16 δὲ χώραν χαρπἰζεσσθαι ἑκατέρως, τώς τε Μεσαν(ῇω[ς 4 καὶ 
τὼς Φι)αλέας, χαϑὼς χαὶ νῦν χαρπιζόμεϑα. | [ὁπόσα δέ κχ]α 
δμολογήσωμες ποτ᾽ ἀλλάλως, ὀμόί[σαι ἀμφοτέρ)ως, καὶ στάλας 
χαταϑέσϑαι ἐν τοῖς | [ἱεροῖς, χαϑώς χ]α δοχεῖ ἀμφοτέραις ταῖς 

20 πολέο[[ις. ἐὰν δὲ μὴ ἐμ)μένωντι οἱ Φιαλέες ἐν τᾶι φιλίαι πο-- 
τὶ τὼς Μεϊσσανίως καὶ Αἰτωλώς, ἄχυρος ἔϊ[στω ἅδε ἁ ὁμολογία" 
ἔδοξε δὲ χαὶ τοῖς Φιαλέ[οις ποιεῖν χαϑάπερ οἱ Μεσσάνιοι ἐψα- 
φίξαντίο. “Ὅρχίος τῶν Μεσσανίων᾽ ᾿Ομνύω Δία Ἰϑωμάταν, 

45 Ηραϊν--[-- τ-τ τσ πτπος Ἰον χαὶ ϑεὼς δρχῆως πάντας ἢ [|μὰν 

Μοββϑηϊογυση ἀθογθίυση οϑί 46 βοοίοίδίθ ουτὰ Ρ σα] θηδίρυ5 ἱπουηάδα, αὰο- 

ΤΌΙΩ ἴῃ ΓΘ ΘΧ ΙΏΟΥΘ Δ ἰΘΥΠὶ ΘΧΘΙΏΡΙ υτὴ ἰαρίἀϊ ἱποίβϑυμα θυ οραῖαῦ. Μϑρθηδ 

ΟὟ) ῬΓΟΒΔΌΙ ἰαίΘ ἰμίοθν ἃ. 960 οἱ 3992 ἃ. (ἢν. δδᾶθο βογὶρίϑ βίϑδίυϊ Ε. Νϑῖὴ 

8444 ἃ. ΟἸγ. Ῥμίραϊ!θα ἰϑζὴ ἀθϑίοιογυμῃ οοῃοἐ ἐἑ ρᾶγί 6608 ογαΐ (συμπολιτευομένη 
τοῖς Αἰτωλοῖς ΡΟΪΥΡ. ΙΥ̓́, 8, 6. ταττομένης ὑπ᾽ Αἰτωλούς [Υ͂, 814, 1), οὕχὴ Είο 
οἰδταίτπ μι ἰοθάθγα τηοὰο (συμμαχίᾳ, 0 συμπολιτείᾳ) οὑπα 8 σοηίπποίδ 80. 
4 Τίτοδϑυϑ χυϊάδηη οὐ ΤΩ] 8 ΑΘἰο}}8 ἰῃ 1,δοοηίοδ ρῥγοίθοϊ8 θὰ ΟΤα- 

«ἀο!ἰδδίτηθ νϑϑίανογαι οἱ Νορίυμίὶ ΤΟΥ ἰδηθμη 8ρο]ίαγογαΐὶ (ΡοΟΪΎΡ. [Υ̓́, 84, 

9. ΙΧ, 84, 9), φύαθιῃ Ε., ἀυδίίϑη8 β88η6, ΘΠ ἀθτ 6886 δοῃϊθοίί, αυὶϊ πἰο 16-- 

ξαίυβ οϑί. ΠΙυάὰ ροβίαπι 6886 υἱάοθίαν οἰτοίίου 448 ἃ. (ἢν. (Ὀγουϑθο, Οθ86 8. 

Ὧἀ08 Ηδ6]1. Π|, 4 Ρ. 4939). Ευμπάθτῃ ρυΐανογίι, αὐ ῥτϑϑίου Αϑίοϊ γα οϑί ἰῃ 

10 Ὀορμΐοο Β81}. ἀθ οογρ. Ηοι]δηίχυαθ Υ Ρ. 404 ῃ. 14. 4 ΛΥΦΙΜΑ 
ΟοηζΖθ οἱ ΜΙο δ] 18. ὃ 1. 6. χα ἰῃ δ᾽ οσα ὉΓῦὸ ἀοχηϊοϊ τη μδῦθης 8]16-- 

τίυβ οἶνγθϑ, ἰσοπολιτῶν (χαὶ ΑΙ Π6Ώ18 ἰσοτελεῖς ἀἰουπίυτ) ἰᾳγο υἰδηΐαΓ. 4 ΜΕ- 

ΦΑΝΩ 6. οἱ Μ. 



282 Ῥαγβ ργίου. [484--- 

ἐμμενεῖν ----- ] ἐν τᾶι φιλίαι τᾶι ποτὲ ] τὼς Αἰτωλῶς καὶ 

Φικλέας τ----- [-- -οτ--- μεν------ς- 

ὅδ ϑυρρὶονὶ. 

182 Αρυὰ Αδρίυπη (γοδίϊσσα). Ἐχδβογίρδὶὶ Ογγίδοῦβ ἀπο. 

Ρ. ΠῚ πη. 69, γνουβίθυβ ποὴ ἀαἰδιίποιῖβ. Ἐα. Μυγαίοτίυ5 Τ. Π 
Ρ. ΧΑ. 41. Εχ υἱτίυϑαιθ Θχϑρ]ο Βοθοκὰ (. 1. ἃ. 1542. 

ἜἜδοξε τῶι χοινῶι τῶν ᾿Αχαιῶν" ταῖς ὁμήροις τῶν | Βοιωτῶν 
καὶ Φωχέων προξενίαν δόμεν αὐτοῖς [ καὶ ἐχγόνοις, Εὐδά- 
μωι Βρύχωνος Πλαταιεῖ, Ἀρχέαι!: [᾿᾿Ολυμπίωνος Ταναγραίωι, 

5 Αριστομένει Μειλίχου [[ Ὡρωπίωι, ᾿Απολλοδώρωι ᾿Ασχηλπιοδώρου 
Κορωνεῖ, [ ̓Αχροτάτωι ᾿Ισμηνοδώρου θηβαίωι, “Ρόδωνι Τιμο- 
ἰχράτους ᾿Αλιαρτίωι, ᾿Δριστίωνι Καλλιππίδου ᾿Ορχομενίωι, Νι- 
χέαι Κόρ(ργινάδου 2 Θεσπιεῖ, Κλεαρέτω: | ̓Αντιλέοντος Φανοτεὶ ὃ, 

10 Λεοντιάδηι Νικοβούλου ᾿ΕἸ]λατεῖ, καὶ εἶμεν αὐτοῖς ἀτέλειαν καὶ 
ἀσυλίαν χαὶ πολέμου χαὶ εἰρήνης χαὶ κατὰ γῆν χαὶ κατὰ ϑά- 
λατταν | καὶ τἄλλα πάντα, ὅσα χαὶ τοῖς ἄλλοις προξένοις |: (χα) 4 
εὐεργέταις δίδοται. ἐπὶ δαμιορίγῶν - ----- - ήγα Βουφψρίου, Νυκαν-- 

Ιπΐγὰ ΟἸγιηρίδαπηῃ 19 (480 ἃ. ΟΒγ.) οἱ 163 (171 ἃ. (ἢ τ.) ἰθυταϊῃοβ ἢΠῸ 

{{π] τ ἰποϊβαμη 6886 ΒΟΘΟΚΗΐα8 βἰαίαϊ!, χαΐδ 11}0 ἰθρουο Ασμϑοογθχ ἰοθαυ5 

τοϑιϊ αΐὰϊ, ἤοΟ ΥΌΓῸ δ] αυογὰη Οἰνία8 50} 18ἰ8 οβ8θὲ, αυΐ Εἷο οἰ’ ΤΩ 

ἰηἰον Βοθοίίδθ ρορυ]οβ γθοθηβθηΐγ. Ἂς σογίΐυ8 αυϊάθιη δοίδβ ἀθῆηϊγὶ νΥἱχ ρο-- 

ἰοτί(, οἰβὶ ϑαηῦ χυδο ποι ἰΐα τὰ]ΐο ροβὲ τηϑάϊυ πη Βα ΘΟΌ 1 ἃ. ἢν. ἰθτ πὸ 

εἰ! ατὰ ἱποίβαμ ἰηαΐοδγο ν ἀθδηίΓ. 4 ΑΡΧΕΛΑΙ Μυν. ΑΡΧΕΑΙ ὦγγ., φιθῃὶ 

Βοαυϊίαν Βοθοκ 8. ἃ ΚΟΡΟΙΝΑΔΟΥ. Ειομάδνιί α. Καὶ οὶ] Πογτὴδο ΝΩ͂Ι 

Ρ. 4418 οχ δηίίᾳυο {10 ΤΒδδρίθηβὶ (οἷ. ἈΟΘὮΪ [η860Γ. αν. πὶ. 363) Κορρι- 
νάδαϊς] [ἀνέϑηχεν | τῶι “Ἑρμᾶϊ). Κι. Κοὶ 8 ΖὰΡ ΒΥΠορΘ [ηβοΡ. Βοθοί. 108. 
4868 Ρ. 685 οοπίοοθγαί Κοροι(β)άδου. 8 αἰνθιὰ οἱιϑ ὑγθΐβ ΡῃΟΟἶΉ86, 480 
δριιὰ βου ρίογθβ ρὶοσυηααο Πανόπη βίνο [Πανοπεὺς νοοδίαγ, 1.6] Θυϑηάατα 6586 

Ιοηυΐί Β, 418 18 Ἰἰοοίβ {ἰν]} ΧΧΧΙΙ, 418, θ. ϑίγαθ. ΙΧ ῃ. 488 (Πανοπεὺς δ᾽ 
ὁ νῦν Φανοτεύς), Τυο. ΓΥ, 16. 89. 4 ΔΙ. 

183 ὐΟδγίμδθαθ ἰπ δπίᾶ ἀοχίγα ἰθιηρὶὶ Αρο  ηἶβ8, ν. 14---1 ἃ ἴῃ 
ὍΠΟ ἰαρίαἀθ (1 δρυὰ Βνδμαβιίθαϊα), ν. 1ὔ----30ὺ ἴῃ 110 (ὙΠ ἂρ. 
Β.) ν. 31---98 ἴῃ ἰογίῖο (ΥἹ ἂρ. Β.). Ἐαάα. Βνύπηαδβίθα [{1π. 1 ἐδ. 



188] 11. ΑΡ ΑἸἹδχαηάσγὶ Μδρηΐ τοῦ δὰ (ον ἀσο]θίδιῃ. 88 

ΧΧΙ ἢ. 940. ΧΧΙ τ. 49. ΧΧ ἡ. 7 οἱ ἰηἀ6 Βοροχὰ 6. 1. 6. 9380. 
4384, 88ὅ. [6088 ΥΟΥ. ἃγοῖ. ἴπβϑορ. Π 1768. 1764. 176θὅ. 

Ἔδοξεν τοῖς Αἰτωλοῖς" ποτὶ τοὺς [Κε]ίους τὰν φιλίαν τὰν ὑπάρ-- 
χουσαν διαφυλάσσειν καὶ μηϑένα (ἄγειν! Αἰτωλῷν μηδὲ τῶν 
ἐν Αἰτωλίαι πολιτευόνίτων τοὺς Κείους μηϑαμόϑεν ὁρμώμενον 
μήτε χατὰ γᾶν μήτε κατὰ ϑάλατίταν μήτε ποτ᾽ ᾿Αμφιχτυονιχὸν 

ὅ μήτε ποτ᾽ ἄλλο ἔγχλημα μηϑέν, ὡς Αἰτωλῶν [| ὄντων τῶν Κείων. 
εἰ δέ τίς χα ἄγει τοὺς Κείους, τὸν στραταγὸν ἀεὶ τὸν ἐνάρ!-- 
χοντα32 τὰ ἐν Αἰτωλίαν χαταγόμενα [χαταδιχάζ]οντα χύριον εἶμεν, 
χαὶ τοὺς συνέδρους 8 χαταδιχάζοντας τοῖς Κείοις [τὰν τῶν 
ἀϊγόντων αὐϊτο[ὸς ζα)μίαν [ ἅγΊ χα δοχυμάζωντι χυρίους εἶμεν. 
στρα[ἰταγέοντος ---τ- - τὸ τέ]ϊταρτον, πρεσβευσάντωνἪ ἐν Κέω- 
πόκος 1. 

1.᾽. Ἐπὶ ϑεωροῦ Σωχράτους τοῦ Τιμόνου [ἔδοξεν τῶι δάμωι 
τῶι Ναυπαχτίων]) [ τὰν φιλίαν τὰν ὑπάρχουσαν ποτὶ Κε[ίους δια-- 
φυλάσσεινδ, καὶ τὰ φαφίσματα τὰ γε]ἰγονότα αὐτοῖς [πρότερον 
περὶ πάντων τῶν φιλανθρώπων χκατάμονα εἶμεν. δεϊδόσϑαι δὲ 
αὐτοῖς χαὶ πολιτείαν ἐν Ναυπάχτωι χαὶ γᾶς καὶ οἰκίας ἔγχτη- 
σιν, [ καὶ τῶν ἄλλων ἁπάντων, ὧνπερ οἱ ἄλλοι Ναυπάχτιοι με- 

δ τέχουσιν, τοὺς Κε[ίους μετέχειν. χαὶ μηϑένα ἄζγ]ειν 6 αὐτοὺς 
Ναυπαχτίων μηδὲ τῶν ἐν Ναυπάχτιωι πολιτευϊόντων μήτε [κατὰ 

{ππ|οῦ86 ν οϊρϑγοβ. Εχ (τ θυ8 ἀθογοίίβ ρυϊσηυτα (ν. 1---9), ροβϑί αυοᾶ ἀυο- 

ΤΌΤ) νΘΓΒΌΆΘΠΙ β8ρα[᾽ τὴ νδουυτῃ τγοϊἰοίατη οϑί, Αθίο! οσαμη, ἰου τὰ (ν. 91 .----8 8) 

ἀοίοσιιη 6886 τηδηϊοϑία μη οϑί. Μραϊαη (ν. 10---20) ΝΑΙΡδΟί ΟΠ 6886 

Βοθϑοκη 8 αὐυτὴ 6Χ Θ8 Γαϊϊοηθ συ 6 οὕ ρῥγΐμηο οἱ (το ἰη!ογοθαϊ, [τὰ 

ΟΣ Θροδγινὶ πηϑρίϑίγαί8 ἀοδβίρηφίίοηθ ἐπὶ ϑεωροῦ Σωχράτους (0011. (. 1. 6. 
4188 ἐπὶ Στασία ϑεαροῦ) ἀθιηοπδίγαν!, ΔΛΑοίδίθημ ἰάθιῃ βίο ἀοβηϊνί, υἱ οχΧ 

Υ. 4. οοἰίρογού ἰσμὰθ Αθίοϊοβ δἰ δὶ Αἰωρῃϊοίγομθη ἰυγᾶ 580108 ΔΓΓΟ,Ά88Θ. 

Οὐδῆο ἱηίγα ΟἹ]. 418ὅ---(40 βραίϊ τη (94.0---490 8. ΟἾγ.) απο {ἰ] τὰ ἰηοίβυτα 

0880θ. ΑΟ Οογίθ πηϑρηδιη ἰθτΩ ἰηίοῦ ΑἸρῃϊοἴγομδβ Αϑίοί συμ δυοίου ϑίθια 

[υἱθ80 Δρραγοῖ, δ οὔὐγ οἱ ροί[ϑβἰ στη ἰθιηρουῦὶ 4ὰ0 Αθϑίο!! ρ]8 αἰτιϊαΐα 5086 8- 

δἰογυα δυο ἰῇ σοποὶ!ἷο Αἰρμϊοίγοηϊοο Βδρορδηΐ (οἵ. 1841) {{{}ἠ τ ἰτὶ-- 

Βυδιυβϑ 0118 οϑὲ οαυῦϑαᾶ. Ααϊζηοάμιῃ β γ ]ΘῺ 6586 {ἰ]υτ Τοίατῃη (Ο. [. . 

8046 ἴογθ 498 8. (ἢγ. οοιηροδβίίαμη (Οἵ. ἢ. 904 οὕ ποἰϊ8) Β. " πιοπαϊΐ. 
4 ΛΓΕΙΝ ὦ δίο ΒοΟΘΟΚΗ; δἱ [ογίββϑ86 ἔναρχον Ἰθσθπάυπι υἱ 4}}}0], οἱ τα ἃ 

Ἰαρίοἰάδ ρϑύροσγδαμῃ γϑροίϊ αι οϑί. 8 ῬΓϑοίουὶ ἀθ ἱρϑὶβ γι τοϑι θα 18 

τοάο ἰμπάΐοαγο ἰἰοθαΐῖ, βυηθαν 8 ὙΘΙῸ οἰΐδαὰθ ἀθ τὰ]ία οοηδίϊ θη. Β. 

4 Ἰτηρογαίίνυῃ ἢσηο ΒΒ. 6886 νὰ]ΐ ΘΟὨΓᾺ ΒΟΓΙΟΩἾ8 θη; ἰτῶτηο τηϑηϊθδίο 

Ῥδιβορί τα οδί. ὅ ἤδθο οἱ βοαιυθηΐία Β. ΒΌΡΡΙΘΥ ἡ οὐ ὁχ ἀθογοίο (θίο- 

τα ν. 31 8644. ἰῇ ΟΧ ἰαρίαθ Τοῖο ἃ. 1. 6. 8046. 6 ΑΔ. 



284 ΑΓΒ ὈΓΪΟΡ. [488---- 

γᾶν μήτε κατὰ ϑάλασσαν, ὡς Ναυπαχτίων ὄντων αὐτῶν᾽ εἴ] [δέ 
τίς χα ἄγ(ηιϊ, ἀν--- τ πτππτοσπος Ι καὶ ἀποδιδόμεν [----- - το 

20 χαταδιχά]ϊζοντας καὶ [---Οτττς- εἴ μεν δὲ τα -----τ-ῖ- 
Ἡρακλείδης εἶπεν" ἔδοξεν τῆι βουλῆι καὶ τῶι δήμωι" ἐπειδὴ 
ἀναγγέλλουσιν οἱ πρέσβεις οἱ ἀποσταλέντες εἰς Ναύπαχτον χαὶ 
πρὸς τοὺς συνέδρους τοὺς Αἰτωλῶν | πᾶσαν εὔνοιαν καὶ φιλοτι- 
μίαν ἐνδεδεῖχϑαι Ναυπαχτίους καὶ τοὺς συνέδρους | τοὺς Αἰτω-- 
λῶν πρὸς τὰς πόλεις τὰς Κείων, χαὶ ἐψηφισμένοι εἰσὶν Ναυ-- 

25 πάχτιοι [| πολιτείαν εἶναι Κείοις χαὶ γῆς χαὶ οἰχίας ἔγχτησιν, 
χαὶ τῶν ἄλλων μετέχειγ Κείζους ὦμπερ καὶ Ναυπάχτιοι μετέ-- 
χουσιν, δεδόχϑαι Κείων τῆι βουλῆι καὶ τῶι δήμωιϑ [ εἶναι 
Αἰτωλοῖς πολιτείαν ἐγ Κέωι χαὶ γῆς καὶ οἰχίας ἔγχτησιν, καὶ 
τῶν ἄλλων | μετέχειν αὐτοὺς πάντων ὧμπερ καὶ Κεῖοι μετέχου-- 

80 σιν. ... δεῖν --τἰ οἷς τοὺς----- -- πρὸ ---- [ Αἰτωλ-- τ τος Ι εἰσι 
---} “----- [τ-- - 

1 ΚΑΤΑΓΟΙ. 8 Αρρϑγοί (δίογυμῃ οἰν (δίθβ, συδτατα ἀσδ6 οογία (οἴ, 

Υν. 44 τὰς πόλεις τὰς Κείων), []}8 οἱ σδγίμδοα, ἔστ οἰΐϑυὰ Τϑηθ ϑηΐ, 856- 
Ὠϑίθατη σοχμῃἰἰἰδαθθ οομμηυπία Βαρυΐβ86. Β. 

184 Π6]Ρ}}18 ἱπ τυ ΓΟ ΡΙῸΡΘ ἰθιαρίυα. Εά. α. Δ ΘΒΟΒΟ Β0Γ 

16 τῃοηυπηθηΐ ἈΠ Πσιιθ ἀ6 Ὠ6ΙΡῃ65 (Μόσηοί γοβ ργόδϑοηϊόβ ρᾶνγ αἰνθὺϑ 

βανδηΐβ ἃ ᾿Αοδαόηϊθ ἀ65 [5 ΓΙ. 0η85 ὅθ. 1. Το. Υ1ΠΠ Ρ. 4392. 

Ἐπὶ Ἀρχιάδα ἄρχοντος 1 ἐν Δελφοῖς, πυλαίας ἠρινῆς, ἱερομνη- 

[μοτϑ ν οϊσαγοθ ρυδοίου ΞΠ᾿ 4 Νοχψὰθ ἀθ Βυΐυβ ΔΡΌ ΒΟ 8 δΔΏΠΟ 6- 

46 ἀθ οἷβ χυΐ ἰῃ βἰγα 8 ΑἸ ἰοίγοηυσμα ἀθογοίβ8 18 --- 489 ΓΘΟΘΏΒΘΗΓΌΥ 

Οοηϑίδί, Αἱ 08 ΟἸΏ68 {ἰΐὰ]08 οὐτὴ 4115 ΠΟΠΉ0}}}8 οἰυβαθγω. σθ ΘΒ αὐὑὸ8 

γϑΟΐ ρθη Ὧο08 ΠΟῚ Ῥυΐϊδυΐ ὩΟΏ τοϑρηΐβ ἰπίον 86 ἰθιῃροῦα ἱπίουνδ 8 αἰ ΠΟΥ] 

Οἱ Ῥ]ΘΓοβαὰθ οογίθ ὁχ οἱβ δά ἄπο ροϑίγοιηθ ἰϑγίϊϊ ἃ. ΟἿ. 88600}} ἀθοθηηΐδ 

ΒΌΘΟΐΔΓΟ οὑπὶ ὁχ οἰβϑάθῃι ΠΙΘΓΟΙ ΘΟ ΠΟΙ 05 δίς 1116 ΤΟΟΌΓΡΓΟΘΠΠΟΒ 

ἴση 81118 ὁχ δυρυτηθη(8 οΟἸἸοσῖ Ο. ΒυΘοῦοΡ Ουδοϑίϊοηυμα ΑταρΡΒἰ ΟἰΟΠ ΟΔΓΌΓΩ 

βΒρθοίιηθη. Βοηηδο 4870 ῥ. 81 ((ἴ, οἰΐατα Ἡ. Βύγρϑὶ ἀΐϊθ Ῥγ!δοίβοι.-- ἀϑ ρμβοῦθ 

ΑἸΡΒΪΚίγοηίθ Ρ. 94). ΑΘΟΌΡΔΙΟΙ ὙΘΙΓῸ ΟΓΙἶ8, 410 ᾿ϑθο ἀθογϑίβ 86 θχοί-- 
Ῥίυηί, ἀοβηϊἶο οχ ΠἰΘΡΓΟΙ ΘΙ ΠΟ Ὁ. Αοθίο] σΟΓΆΤΩ ὨσΟΥ8 ΤΟροίΐ ῬΟ886 τὶ 

νἱἀθίυγ : ἤθαὰαθ δηΐμῃ ΒυΘΟΠΘΙΟ Ὁ. 817 οἱ Βύγροι!ίο Ρ. 96 οοηῃηοθϑδουίη, ργοῦϊ 

αυδοαθθ οχ οἷβ σϑηϊ υβ, 4α86 ἔυγὰ Αθίο] οὶ οοάογὶβΒ Ῥδγι οἱ ρο08 ογδηΐ, ἰθΥ6 

ΒΙΘΓΟΙΩΠΘΙΏΟΠΔΒ τηἰϊἰοπαϊ υ8ὰ 6880ῖ δὰΐ ἰὰ ἴδοοσο πορίοχίϑϑθῖ, ὨυΤΩΘΓΌΙΩ 

Παοίυδ886. Ιπτὴο Ἰοηρο 8]1ῖ8α ἀοσϑηΐ {ἰ{π]1, ὁχ αυϊθὰβ οἱ, 408 8}1}8 ἀθ σδυ- 

818 δϑίδίθ ἱπίου. 86 Ῥγοχίπηοϑ 6886 δοηϑίδί, ϑυϊηπηα οοηβίϑης δ θυπάθμι ὨυΙη6-- 
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μονούντων | Αἰτωλῶν Γαύσου, Τριχᾶ, Πολύφρονος, Τεισάρχου, 
Πολυχάρμου, Φωχέων [|[ Δωροϑέου, Πεισίωνος, Δελφῶν 
Ἀναξανδρίδα, Νιχοδάμου, Βοιωτῶν Θηβαγίόρου), [ Μοιρίχου, 
᾿Αϑηναίων Φαλαίχου, Εὐβοιέων ᾿Επηράστου, Σιχυωνίων 

5 Σωσιχλέους, [[ἔδοξε τοῖς ἱερομνήμοσιν᾽ ἐπειδὴ Σάτυρος Νιχομά-- 
χου Ἀχαρνὰν ἐχ Τυρβείου | χαὶ Τείσανδρος Μιχχίνα Αἰτωλὸς 
ἐγ Βόττου καὶ Φαινίων Καλ(λ)ικλέους [ Μεγαρεὺς χρήματα τοῦ 
ϑεοῦ ἐμάνυσαν ἃ ἦσαν ἐχ τοῦ ἱεροῦ ἀπολίωλότα)] [ ἀπὸ τοῦ 
ἀναϑέματος τοῦ Φωχέων, χαὶ ἐξήλεγξαν τοὺς ἱεροσυληχότας, | 
χαὶ τά τε ἀπολωλότα ἐχ τοῦ ἱεροῦ ἀνέσωσαν, χαὶ τὰ ἄλλα ἃ 

10 αὐτοὶ ἐ[. . . «σαν 2 οἱ ἱεροσυλήσαντες ἱερὰ ἐγένοντο τῶι ϑεῶι, 

Τὰ Βαροηΐ, υἱ ἴῃ ααΐϊηχαθ (ἐ{}18 (8}110}189. ΑἰΒϑηϊθηβὶα (186ὅ) ἀπαθηΐ, ἰη 

υδίζυον Ἰαίθγου δ χυΐ ϑοί ΓΙ ΟΓΌτΩ υἱοίοσθϑ ὀχ θϑηΐ (ΒΟ Ρ -Εὐπσατΐ ἸΏ50Γ. 
ὨδΙρη. 8. 4. ὅ. 6) πονθῃὶ υδίφῃθ ϑυπη|. Νβϑαᾳὰθ νυἱᾶάθο, αὑοὸο ἰ0ΓΘ ΒοΙμίη08 

ἀοσί! 605, αυἱ Αθίο! στα ΠΙΘΓΟΙΩΏΘΙΏΟΠ65 δυάϊπηΐ, Δ 8118 δίαυθ δ ἰἱρ8ο 

οοτατηυπὶ ΑΘίοΙΟΓτΩ ΘΟποίο τη ΐβ808 δαΐ οἰθοίοβ βυϊαρβοσίηί. Ουοά δὶ δοου- 

Ραϊϊι 8 ὐυχηθοτὶ {1Π1{π|8 τη υἰδιϊοη 8 ΒΟΓΌΪΔΙΩΌΓ, βυιθλῦη αἰἰβουϊ θη ἰῇ 60 νθῦ- 

Βδιὶ δρραγϑί, αἴσαμῃ Αϑίοὶ! Ρ]8 αἰπηδάϊο οτηῃίπ ϑ0 ἢ αρίογατα ἱθπαθνῦίηΐ, ἢ66- 
π6. Εἰθηΐμη ἀυτῃ τΘ] ΑΒ ΟἸἹΏΏΘ5 ὨΌΙΏΘΙΓΟ ΒΌρΟΓΘΡδηΐ δρραᾶγοὶ νη ᾿υαϊ τα 

[αἰ8580 ΑἸ ἰοἰγοηαπη σοηνθηίυβ οἱ ἀδογθία, ἱρϑυτῃ γοῦυτῃ ΑἸΩρΡἰοἰγοηίοδ- 

ΤΠ) ΔΡΡΙ ΓΙΌ ΡΘΏ68 ὍΠ08 ΑΘί0]05 ἴυ͵580ϑὃ. Αἰαὰθ ποὺ ΟἹ. 140, 1 (330[19 ἃ. 

ΟΠ γ.) 8ἰς 86 Βαθυΐββθ δρρϑγϑῖ οὁχ Ρο] υΥρίο [Υ̓́, 25, 8: συναναχομιεῖσϑαι δὲ καὶ τοῖς 

᾿Αμφικτύοσιν ἔγραψαν τοὺς νόμους χαὶ τὴν περὶ τὸ ἱερὸν ἐξουσίαν, ἣν Αἰτωλοὶ 
παρήρηνται νῦν, βουλόμενοι τῶν χατὰ τὸ ἱερὸν ἐπιχρατεῖν αὐτοί. Νϑαᾷθ 00]- 
Ἰαία ὃ 6 ἀυδίυμῃ 6886 ροίου, αὐΐῃ ᾿ἰῃηἀ6 ἃ Ὠοιηθίΐ το 8 τηογίο (449 8, Οἢγ.) 
ἢδη0 ἰηὁο" ΑἸαρ οἴ 88 ρΡοίθη 8: βρὲ δγγορανουίηΐί. Εχ δου ραγίθ δηηΐβ 

4916 οἱ 4948 ἃ. ΟὨΓ. θϑῖὰ ϑἰΐδγη τϑηβίβ8δο ἀοοδηΐ {{{}}} Ὑ ΘΒομθγ-ουοδτί 4 
οἱ 1|0088 11 840 (η. 406); δἱ 4894 ἃ. ΟὮΓ. (η. 348) Ὠοη δι Ρ]8 ααΐηααθ Αϑίο]ὶ 

ἰηίον χυδίπογαθοΐμα ὨΪΘΓΟΙΤΩΔΏΘΙΏΟΏΔΒ δΒαηΐ, αἱ τηδηϊ ϑίθμη 581} ἃ. 189 ἃ. (ἢν. 

βοῃίθτω ἃ Ἀοιηδΐ8 ἀοτη δ) ρϑγίθιῃ βυ αρίογαση αυ80 δὰ ἰὰ ἰθιηριιβ σοϑβοσαῖ 

διηΐβίϑθδθο. Ουϊουηαὰθο ρίαν {ἀ{|1 ΑΘίο0118 ρ]υ8 αἰπνλίαἷαὰ ρᾶγίθ ϑβυγθοϊ ΓΙ, 

ΑἸρίοἰγοπίοογυχῃ {θα ηΐ, ΔηΠογ 329 οἱ 189 ἃ. ΟὮΓ,. ἰθγι 18 ΘΟ ΠΘ6η-- 
(ἃν. Αἰαυθ ἰηΐγα μος ϑβραίίϊτη ααϊάθηλ 'ρ80 Ὀγΐο δῆμο (4998 ἃ. ΟἘγ.) 

βϑάθοίτα (βου -ουοσαγί 4), 398---446 ἃ. (ΟἿΓ. υηάδθοίτῃη, 416---189 ΠΟΥΘΙλ 

ΒΙΘΓΟΙΩΠΘΙΏΟΠ88 Αθίο] 008 886 οχίβίϊωο. ὅθ θα δῆ ΟΟὨΙΘΟΙΌΓΒΙΣ ΡΓῸ 
ΓΘ οογίδ νϑηάίίαγο νϑ]ΐῦ, ἤθαὰθ χαίθ8 ἀθ οϑυϑὶ8 80 ϑἰδίυαδιη ποὺ αυΐϊάθχῃ 
Ἰοδὺ ΘΧΡΟΠΘΙΡΟ ροϑϑαχη. Τί] 184 οἱ 418δ, οὐτὰ αὐϊηᾳὰθ τηοαο ἰηίον αυΐη- 

ἀθοΐπι δὺς αὐυαίποτγάἀθοϊπλ ΙΘΓΟΙΠΠΘΙΔΟΠ88 ΑΘίοὶ δἰηΐ, δὰΐ ἃ. 949 ἃ. (ἢσ., 
ῬΓΐογοβ, δϑὺῤ 489 γϑοθη! !ογοθ8 6880 ἀθθθηΐί. Αἱ ΠοΟ βίδίπἰ πο Ἰἰοθὲ οὔσῃ αυΐᾷ 
ϑαθθ δὰ ἃ. 170[69 ἃ. ΟἿ. διοδμοηίθβ ὈϑΙρῃμογυ ποὶΐ ϑθηΐ οχ (ἰξ10 498, 
ἰπτὰ ᾳυὶδ δαἀαϊΐυτη δγομοη 8 ΠοΙηΐηΐ ἐν Δελφοῖς οἱ ΟΙἸΪ858 ΒΟΥΪθ86 πλθη [10 
δη(ᾳυϊοτοῦιρ δοίδίθιῃ ἰηαΐσοδηῖ. Οὐυϑδὺθ γοϑίϑε αὐ ὩῸῚ τυ} {18 δηΐο 449 ἃ. Οἶγ, 

δηηΐβ υἱγυμαὰθ ἐλ! πὰ ἰῃποίβυτη βίαι υϑιηϑς 4 Ου8]60 γνογθυ ἰπουὶξ θῺ 
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δεδόχϑαι τοῖς ἱερομϑζήμοσι] , Σατύρωι καὶ Τεισάνδρωι χαὶ Φαι- 
᾿ γίωνι δοῦναι προδιχίαν χαὶ ἀσφάλειαν | χαὶ ἐπιτιμάν, καϑὰ καὶ 
τοῖς ἄλλοις αἱ προδιχίαι ἐντί8, καὶ αὐτοῖς [ χαὶ ἐχγόνοις, ἐπειδὴ 
φαίνονται τὸν ϑαὸν εὐεργετηχότες. 

ΟῚ ΘΘΘαΌΟΡ; ἀθ6 ᾿ρϑοῦυτ 580} } ] ΘΌΓΒ ὈΟηΐθΘ αἰοὶ Δρραγοί, 4086 ᾽ὴ8 ΟὕἹΩ 

ΓΟΒῸΒ 880 υ β ΓΘΟΙΡΟΓΘΙΒ ἰῃ δογϑῦίαμπι ἀθϑὶ γϑαδοί βυηῖ. 8 1. 6. αἱ το] χυδ 

προδιχίας ἀθογοία οοῃσορίϑ δυμί᾽ δἶγθ 'χυδθ γι χυΐβ οἰυβάθιῃ σθηθΓ ΙΒ ἀθογθ-- 

{156 οοῃηοεὶ βοϊθαῖ. Εἷ, 18ὅ, 14. 

18ὕ ὈοΙΡμΐ5 ἰῃ τοῦτο Βυ ϑγαούϊ οη πὶ ἰθιαρ! ΑΡΟ]] 15 Ρυ Ι!. 
Βα. Ε. αυγίυ8 Απροοαοία ὨοΙΡοᾶ Ρ. 7ὅ π. 40 (1,00 45 ΥΟΥ. ΔΙΟὮ. 
ἴηβον. 11 888. Ἀδηραρό Απί. Η6]]. 748). 

᾿Επὶ Στράτωνος ἄρχοντας: ἐν Δελφοῖς, πυλαίας ὀπωρινῆς, [ ἱερο- 
ἀνημονούντων Αἰτωλῶν Βουϑήρα, Καλλία, Φρίχωνος, ᾿Αλχιίά-- 
δα, ᾿Αποικχία, Δελφῶν ᾿Αϑάμβου, ᾿Αμεινία, Φωχέων Πύλητος, 
Καλ|λ]α, Λοκρῶν Φρίχου Ἀλπωνίου2, Βοιωτῶν Δαμοφίλου, 

ὅ Κλεώνδα, Εἰ ὐ{[β]ο ἔων ᾿Αμφιχράτεος Χαλχιδέος, Αϑηναίων 
“Ἰερομνήμοϊνος, [᾿Επι] δαυρίων Λαφύλου: ἐπειδὴ Εὔδοξος 
᾿Επιδόξου Ἀργεῖος πρίος] ελϑὼν πρὸς τοὺς ἱερομνήμονας [ἐπ͵ηγ- 
γείλατο τῶι ϑεῶι εἶς] [τὸν] ἀγῶνα Πυίϑέοις τὸν γυμνικὸν χα- 
τασχευάσας ἐχ τῶν | ἰδίων ἀναλωμάτων δώσειν ἀσπίδας ἐπιχάλ-- 

. 1Ἰύχους ποικχῆλαϊίς] [ ἐνδρομίδας 8 δέκα, δεδόχϑαι τοῖς ἱερομνήμοσι͵, 
δοῦναι  Εὐδόξωι προδικίαν, ἀσφάλειαν χαὶ ἐπίτημάν, χαϑὰ καὶ 
τοῖς [ ἄλλοις δίδονται αἱ προδιχίαι, καὶ αὐτῶι χαὶ ἐχγόνοις καὶ 
χρήμα]σι τοῖς αὐτοῦ, ἐπειδὴ φαίνεται τὸν ϑεὸν εὐεργετηχώς. 
ἐπιμέλε!σϑίαι) δὲ Εὔδοξον καὶ τοὺς ἐχγόνους ἀεὶ εἰς τὰ Πυϑια 

1 ὅπως λαμπραί] [ εἰς τὸν ἀγῶνα παραφέρωνται αἱ ἀσπίδες ἐπι- 
σφραγίσαοϑ]αι ὁ | δ᾽ αἰὐτ]ῶι καὶ κηρυχεῖον ἐπιγεγραμμένον ἡ ἱερὸν 

ΒΓ ΘΥ86 ὙΟΙσΆΓΘ5 ὈΓϑϑίου Φ.Ὶ 4 Ῥαυοσὶβ δηΐθ 499 ἃ. (ἢγ. δῃηὶβ υἱ αχυΐ- 

ἀθι νἱάδίαν (οἷ. 484). 4 Οἵ, Βίορῃ. ΒγΖ. ᾿Αλπωνος᾽ --- ἔστι χαὶ ἄλλη Λο- 

χρῶν τῶν Ἐπιχνημιδίων, ὡς “Ἑλλάνικος ἐν πρώτῃ Δευχαλιωνείας. Νοῦ ἀΐνθοΥβϑσω 
6886 ΟΥΡΘΙῺ Δ ὁ8 480 ἂἃρυὰ Ἠεογοάοίυμη ΥἹΙ 316 νοοσαίαν ᾿Αλπηνός οἱ Υ̓Ἱ], 
416. 3399 ᾿Αλπηνοί, τπιοηυΐί (. 8 Ουΐδὰβ υἱογοηΐν ἰῇ ΟΟΥΓΐϑΙΪ ἢΘ ΟΌΓΒΟΓΘΒ 
ΔΙΤΩΔΙΪ (ὁπλιτοδρόμοι). Μίηυβ τϑοίθ (. οχί βίην Οἰγρθοβ ἀϊοὶ, ααϊ ἰῃ β8όγα 
Ῥοϊηρᾶ Αρο]!ῖηθα οοτβ Ργίίογαμα ἀἰθθαβ ἃ βθοθυοῦ θα8 γν9] 8}}}8 Βοζηϊηΐαβ 

ΟἸΓΟΙ ΘΥΓΘηῸΓ (ν. 8. 1ὅ εἰς τὸν ἀγῶνα). 4 Ηοο νοοϑρθυϊυλ νὶχ αἰϊυὰ 
αὐυϊοχυδηη 5:51 ΠΟΔΥΡ ΡΟ880 αὐυϑηι “8 ββίθσῃδγο, 801] ηἱ ον ἰγαάθγο δαὰΐ ἀθοθῦ- 
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τοῦ ᾿Απόλλωνος [ τοῦ Πυϑίου᾽ δ᾽ δοῦναι δὲ τοὺς Δελφοὺς Εὐδό-- 
δως χαὲὶ ϑησαυρὸν [ ὅπαυ τὰ ὅπλα ϑήσει. 

ὨθΘκΘ᾽ τηοηυἱΐ αυΣ8. δ0α αᾳυϊἀηδηλ ΜΝ γγ601}} δοὺ οδάπορὶ βδοῦὶ ἀοηυτω, 

ΟΡΒαΌΓΌΙΩ ο6ϑ[, ηἰβὶ οσίθ ἰθβϑογὰ ἰπ 6 ]Θρθρ]8 οϑί (οἵ. ἢ. 98, 19) συδθ ρῥγίν!- 
Ιορῖα 80 Αιῃρἰοίγοηΐϊθιι8 Ευάοχο σοηοθβϑ8α ἰθϑίθία. ὅ Ηδθο ἰρ88 ἰηϑοῦ!ρ-- 

(ἰοηἷ8 νοῦ ϑυηΐ. (Ὁ. 

186 Ὠ6]ρ 5 ἴῃ τῆῦγο β  ϑ γαού πὴ {610} ΑΡΟ]]ἰπὶ5 ΡΥ]. 
ἙἘα. Ἐ. Ουγίίυ5 Απροοαοία ὨΘΙρΐοα Ρ. 76 ἢ. 4. (1085 ΥοΥ. 
ΔΡΟΔ. [η80Γ. Π 884. Ἀδηρδρό Απί. Η6]]. 708). 

Θε[οῇ.  ᾿Επὶ Δίωνος ἄρχοντος 1, ἱερομνημονούντων Αἰτωλῶν 
Λυχώπου, Αἰαχίδα, | Πολυχλείτου, Νιχάνορος, Πανταινέτου, 
Δίωνος, ᾿Αλχιδάμου, ᾿Αγεμάχου, | Νικιαίδα)2, Χίου, Παΐρ)νωνοςϑ, 

δ Δελφῶν Ἔχεχρατίδα, Νιχαΐδα, Βοιωτῶν Εὐπολέϊμου, [᾿ἘΔῈ 
λανίχου, Φωχέων Ἀρχιδάμου: ἔδοξε τοῖς ἱερομνήμοίσι χ]αὶ 
τοῖς] ἀγορατροΐῖς]] 4" ' ἐπειδὴ Καλλιχλῇς ὅ ἱεροχηρυίχεϊύων τῶι 
χοινῶι συνεδρίωι τῶν ᾿Αμφιχτυόνων διαίτε] λεῖ χρείας παρεχόμε-- 
γος τοῖς τε ἱερομνήμοσι καὶ τοῖς Ἀμφιχτύοσι καὶ τοῖς ἄλλοις 
“Ἑίλλησιν ἅπασιν ἀνεγχλήτως, ἔδοξε τοῖς ἱερομνήμοσιν, ἐπαινέσαι 
τε Καλλι[[χλῇ Καλλιχλέος ᾿Αϑηναῖον οἰχοῦντα ἐν Αἰτωλίαι, 

10 χαὶ στεφανῶσαι δάφνης στεφάνι παρὰ] τοῦ ϑεοῦ, χαὶ εἶναι 

4 ΙΏΓΓᾺ Δηηογα 448 οἱ 9246 ἃ. (ὮΡ. βραίίυ αὐ αυϊάθιῃη νἱάθίαν (οἵ. 

4184}. 4 ΝΙΚΙΑΕΧ. Ἑιποηάανίί σΘ. 8 ϑυρρ!ονὶ. ΠΑ. ΝΩΝΟΣ (Ὁ. (Βδηρ.). 
ΓΑΝΝΩΝΟΣ [ωΡᾶ8, αυοὰ ἰηίογροϊδίίοηϊ ἀθρθοσὶ ρουϑυδδατη μᾶρθ6ο, αυΐα ἰη 

δη θοο θη {18 ποτηΐηΐβ Νιχιάδα ΘοΥγΓαρίθ]α (οἵ. ποί. 4) ΡΙδῆθ σοῃβθηξίί οὔτ (. 

οἱ Ἀ., αηᾶθ δρραγοῖ θυτὰ ᾿ἰδρίἀθι ἱρϑαμη ὨΟῺ νἱα ΐ886. 4 ΕἸάθῃλ χὰὶΐ δηΐθᾶ 

πολάγοροι νοοδθδϑηΐαν, ϑἰῃ)}} οὑπὰ ποχηΐπο θἰΐδηη ἰᾳΓὰ οἷ τλυηθΓϑ πχυῦϑίϑ 6586 
νἱἀθηϊαν, ἤδίλ δηΐθα ἴῃ οχὐρηΐθαβ Απιρμϊοίγοιυμι ΘΟὨΟἰ 118 5011 Βἰθγοιαπϑίωο- 

Π68 ϑυβγαρία ἰϑγθαηΐ, ἰὰη0 γθγῸ οοείθ ἴῃ αυϊθυδάδιῃ ἀδογθίογυμ σθηϑυῖθυβ 

Θοἴΐϊδλ ὈΥΪΘΘΟΓΟΓΆΙΩ ϑῖνθ ἀρογίγουα τ ραγίθ5 ούδηΐ. Αἰαυθ δαιηοάυῃ Ρῥ7Ὸ0- 

ὈΔΌ118 οϑὲ Η, Βύγροι! βϑηΐθηιϊία (ἀϊθ Ὀγυ]δθί 8 ἢ --ἀθ] ἢ 808} 6 Ατηρῃϊοίγοηΐθ 

Ῥ. 1117 844.) ὨΘΡΟΙΩὨΘΙΏΟΠΔΒ ρεγηυτη ἀθ6 τορδίοηϊ 08 ἀθ] ΒΘΓΘ880 δίαυθ ἀοίηαθ 

ΟΣ θογῦμα δυοίομ αίο δα ϑρογδίγογατῃ σοηγθοίχη ἰδία 6880, αὖ δἰ γα }}}8 ᾿πἴ6 Ὁ 
ΠΌΒαΌΘ χαΐξίο ἰηογοοάθγοί δίφυθ ἱπίου οἰ ν (8118 8]1Οσυἱὰ8 βθηδίασῃ ροΟρα]υΓ- 

46. ὅ Ουΐϊηχαο ἀθογοία Αἰρμϊοίγοηυτϊωῃ οχϑίαηί, σαΐϊθὰβ μυϊο Βοτηϊηὶ δο- 

ὨΟΡΟΒ ἐγ θυυσηίαγ (η. 186. 187. 188. 0 Ὀ68-ΟΥ. ΔΓΟΉ. ΙΏ80Γ, 1ΠΠ|, 888. 889), 

Ῥεδϑίοσθα ρ]  ἰβοϊΐαηθ ὨοΙρμογυμὰ (αν 5 δηθοά. Β6]Ρ. ἢ. 60). Ηδθο οἵμηΐα 

τοοησθπηθηΐδ ῥϑυοῖ8 το ἀ0 δηηΪβ ἰῃίον 86 ἀἰβίδγο (190. 888. 839 δάθ0 οἰ υβάθιῃ 
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αὐτῶν καὶ ἐχγόνοις προξενίαν 6, ἀσφάλειαν, ἀσυλίαν, ἀτέλειαν, 
Ι] προεδρίαν ἐμ πᾶσι τοῖς ἀγῶσιν οἷς τιϑέασιν οἱ ᾿Αμφιχτύονες. 

φ 

δῃηηὶ βυῃ}) ὁΧχ τ 8 ἰηάΐοϊ 8 Δρραγοί. 6 ϑἰ6 Θγγοσθ ἰῃοίβυμῃ υἱάθίυγ ᾿ΤῸ 

προδιχίαν, φυοὰ το] χαὶ οΠλη68 (81}10118 {{{1}} Ατωρἰοἰγοη!οὶ (ποῖ. ὅ) Βαθϑῃΐ. 

1817 ὈδΙΡἢΪ8. 'ἰῃ τηΓῸ ΒΒ γαοίοπυτα (θιαρ]: ΑΡρο]]πἰ5 Ῥυ ὶ!. 
Εά. Ἀο55 ἴπβοῦ. 1π604α. ἴαϑο. 1 ρ. 96 η. 70. Ἀδηραρό Αμπί. Η6]]. 
706... Ρ]Θηΐα 5 οὐ δοουγαίϊ 5 [688 ὟΟΥ. ἅγῸΒ. 50. Π, 887, 

Θεο([ | ̓Επὶ ᾿Αμύντα ἄρχοντος 1, ἱερομνημονούντων Αἰτω- 
λῶν ᾿Δριστοβούλου, Λέωνος, ᾿Αλεϊξάνδρου, Νικχιάδα, Γεννάδα, 
Παιδία, ᾿Αγαϑίωνος, Νικοβούλου, ᾿Αντιλέωνος, Κωνωπίωνος, | 
Χίου, Δελφῶν Νιχομάχου, ᾿Αγάϑωνος, Βοιωτῶν Θαρσία, 

δ Τιμόλα, ᾧ ὡχέων Στράτωνος, ἔδοξε τοῖς ἱεϊρομνήμοσι χαὶ τοῖς 
ἀγορατροῖς" ἐπειδὴ Καλλιχλῆς ἱεροχηρυχεύων τῶι χοινῶι συνε-- 
δρίωι τῶν ᾿Αμιφιχτυόνων διατελεῖ χρείας παρεχόμενοις τοῖς τε 
ἱερομνήμοσι χαὶ τοῖς Ἀμφιχτύοσι χαὶ τοῖς ἄλλοις “Ἕλλησιν ἅπα-- 
σιν ἀνενχλήτως, ἔδοξε τοῖς ἱερομνήϊμοσιν, ἐπαινέσαι τε Καλλιχλῦ 
Καλλιχλέος ᾿Αϑηναῖον οἰχοῦντα ἐν Αἰτωλίαι, χαὶ στεφανῶσαι 

10 δάφνης στεφάνωι παρὰ τοῦ ϑεοῦ, καὶ εἶναι αὐτῶι [|χαὶ ἐχγόνοις 
προδιχίαν, ἀσφάλειαν, ἀσυλίαν, ἀτέλειαν χαὶ προεδρίαν ἐμ πᾶσι 
τοῖς ἀγῶσιν οἷς τιϑέα σιν οἱ ᾿Αμφιχτύονες. 

4 Ιηἴγἃ δῃηῃοόῦυη 4338 οἱ 416 ἃ. ΟἢΓ. β8ραίυτ υἱὐ αυϊάθηῃ νἱάσίυν (Εἴ. 

4841, 486ὅ). 

188 ΠΡ ἷ5. ἰῃ ταυτὸ Βα δυγαού ομπ ἰθμρ}} ΑΡΟ]]πἰ8 Ῥυ ΔΙ. 
ἙἘἀά. Ἐ. αυγιϊὰ5 Αποοαοία Ὠο]Ρῃΐοα ἢ. 77 ἢ. 49 (1085 ΥοΥ. ΔΓΟΒ. 
ἴη80Ὑ. Π| 88ὅ. Ἀδηρσαρό Απί. Η6]]. 707). 

Θ εἰ[ο]ί. [᾿Επὶ Νικαΐδα ἄρχοντος !, ἱερομνημονούντων Αἰτωλᾶν 
Στομᾶ, Φυσχίωνος, Φιλοδάμου, Πολεμάρχου, ᾿Αλεξάνδρου, Σι- 
μύλου, ᾿Αγήμονος, Στρατάγου, Σϑέννεος, ᾿Αμφίχλου, Χίου, Δελ-- 

4 Ἰηΐγθ δηῃογυτη 238 οἱ 416 ἃ. (ὮΓ. βραίὰα, υἱ αυϊάθηῃ νἱαδία (οἷ. 

4841, 4868), 
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φὧν Πραόχου3,  Κλεομάντιος, Βοιωτῶν ᾿Ανδροχλέος, Ἀρίστω- 
ὄνος, Φωχέων Νιχαάνδρου᾽ ἔδοξε τοῖς ἱερομνήμοϊσι καὶ τοῖς 
ἀγορατροῖς᾽ ἐπειδὴ Καλλιχλῆς ἱεροχηρυχεύων τῶι χοινῶι συνε- 
δρίωι τῶν Ἀμφιχτυύνων | διατελεῖ χρείας παρεχόμενος τοῖς 
ἱερομνήμοσι χαὶ τοῖς Αμφιχτύοσι καὶ τοῖς ἄλλοις “ΒΕλλησιν 
ἅπασιν ἀνενχλήτως " ἔδοξε τοῖς ἱερομνήμοσι, ἐπαινέσαι τε Καλ- 
λιχλῇ Καλλιχλέος ᾿Αϑηναῖϊον οἰχοῦντα ἐν Αἰτωλίαι, χαὶ στεφα- 

γῶσαι δάφνης στεφάνωι παρὰ τοῦ ϑεοῦ, χαὶ εἶναι αὐτῶι | χαὶ 
ἐχγόνοις -προδιχίαν, ἀσφάλειαν, ἀσυλίαν, ἀτέλειαν, προεδρίαν 

10 ἐμ πᾶσι τοῖς ἀγῶσιν || οἷς τιϑέασιν οἱ ᾿Αμφιχτύονες. 

4 Ηἴἰο δόβοη Ὀοὶρβογυ! οβί ἰὼ ἀθοῦυβ (Δ|116}18 ε{{|}18. ΠΒΟΠΟΓΑΓΙΪ8 80. 

[6085 885. 886. 

189 Π6]Ρ}18 ἴῃ ταῦγο βυθδίγυοίίοπυμη ἰθπιρ]. Βἀ. Ε. αυγ- 
[1πιθ Αποοαοία ὨοΙρῃΐοα Ρ. 78 ἢ. 4 (ἴπ46 Ἀδηραρθό Αμηί. ἢβ]]. 
743). ΡΙΘθῃΐαβ οὐ δοουγαίϊβ [6088 ΥΟΥ. ἅγοι. [πϑογ. ΠΠ ἢ. 844. 

᾿Επὶ Καλλιχλέος ἄρχοντος 1, πυλαίας ὀπωρινῆς, ἱερομνημονούν- 
των) Αἰτωλῶν | Νιχιάδα, Λυχέα, Μιχχύλου, ᾿Υβρίλλου, 

ὅ Λέωνος, [ Κρινολάου, ᾿Αντιλέωνος, Δαμοξένου, ᾿Αμυϊνάνδρου, 
Δελφῶν Δεξιϑέου, Ἥρυος2, Βοιωτῶν | Φαινάνδρου, Γέρμω- 
γος, Φωχέων Μενεξένου, [ἰ Λαχεδαιμονίων Φαβέννου ὃ, 

ἔδωχαν οἱ ἱεροϊμνάμονες Μέντορι Δαμοσϑένεος ἐχγ Ναυπάϊχτου 
10 αὐτῶι χαὶ ἐχγόνοις προδιχίαν χαὶ ἀσφαϊλειαν χαὶ ἀσυλίαν χαὶ 

ἀτέλειαν πάντων [ καὶ σκανὰν ἐμ πυλαίαι τὰμ πρώταν 6 ὑπάρχειν 

4 [ηἰτὰ δῃηῃογυῃ 316 οἱ 498 ἃ. (ἢν. ϑρδίίυμῃ. αἱ αυϊάθηι νον. Οἱ. 
4841, 4 Ηἶΐο ἀγοβοὺ Ὠορδβογαι ἔα ΔΏΠ0Ὸ ἰησογίο (Ὁ Θβομον-Εουοδγί [Π50Γ. 

ἰηθά. ὨοΙρῇ. 465), οἱ βϑηδίου 4976 (η. 198, 1). 1887 (η. 4198, 4144). 1876 

(η. 498, 4166. 159. 475). 1891 (η. 198, 408). 8 1. 6. Φαβέννου (Φαείνου). 

[,δοοαδθιηθηθ ροϑὲ γϑοθρίϑιῃ [{ογαίυγδπι ᾿οηΐσϑηὴ ἰγθαιθηίυΒ οἱ ἀϊα 5 αυϑιη 

Δὲ β ῥγὸ ργίβιίηθο .5 βουϊδὶ β8ο! τ 6886 88.118 οοηβίδί. 4. Ὅδ ἰθῃίογ 8 
αυΐϊθυβ υἱοδαηίαν Ποιρίηοβ αυἱ δὰ -[Θγίδβ οο ΘὈγδηἀδ8 οοηγθμογδηΐ οἷ. ἔου- 

οϑγί δὰ [1,6 088 [πβογ. 11 Ρ. 470. ϑυὺυβ ουἱᾳφαδ Ἰοουβ δἰἰγιθυίαβ ογαΐ (οἷ. 4136, 

8 σχηνοῦν δὲ τοῦτον καὶ πανηγυριάζειν μετὰ τῶν παρ᾽ ὑμῶν ἀφικνουμένων). 
Πυλαίαν βυρθυγθίαμη Ὠοϊρποταιι (Βιιγβίδη ἀθοργ. ν. αγίθομθη!. 1 ῥ. 4179) ἰῃ- 
ἰογργοίδίαν συγ. ϑ80α ϑδἰτρ) οἰ νἱἀθίυγ, ἰρϑυὰ οοηγοηίυμη Αἰαρἰοῖγο- 

ἰοῦ ἰμίθ! ορογο. 

υὰεεθηνθτζθε, Ξ5.Π10ο.ο. 49 
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αὐϊτῶι ἐπιμελωμένωιδ καὶ χατασχευάζοντι τὸν [ χύσμον τᾶι 
᾿Αϑανᾶι τᾶι Προναίαι. 

δ 8,6 ἰπ Ἰαρίάἀθ 6856 συγ, Ἀδηρδθόϊ, ον δϑὶὶ σοῦβοηϑθα οοῃδίαξ, β'γθ 

ΤΏΘΓΟ ΟΥΤΟΓΟ ἰαρίοίἀ86 δἰγο ἰπη80}}:|8 νοσὶ δοχίοτο. 

190 ὨοΙρμΐβ ἧἰπ τηῦγο βυββίγιοίίομυμη ἰθρὶ; ΑΡΟΙ] ἢἶ8. Ργ- 
(81. Βα. Ε. ὟΟυγίΐυ5β Απροάοία ὨοΙρμίοφα Ρ. δῦ ῃ. 68. 69. 
({π46 Ἀδηραθό Απὶ. Ηδ6]}]. 787. 38). [088 ΥΟΥ. δγοῖν. ἴῃβογ. 

Π 850. 854. 

Ἔδοξεν τῆι βουλῆι καὶ τῶι δήμωι, στρα[ίτηϊῶν, πρυτάνεων, 
ἐξεταστῶν γνώμη2" ἐπειδὴ | Νεοπτόλεμος Φύσχου Αἰτωλός 5, 
πρόξενος ὧν χαὶ πολίτης ἡμῶν, παρατγινομένων] εἰς Θερ|μοπύ- 
λας. τῶν πρεσβευτῶν Πυϑαγόρου, ᾿Επιχούρου, Λάμπωνος, καὶ 

. ἐϊμφ)ανισάντων | περὶ ὧν ἦσαν ἀπεσταλμένοι, συνεβούλευέν τε καὶ 
5 συνέπραττεν φιλοτίμως [ἃ ἦν] χρήσιμα [| τῆι πόλει, καὶ ὥιετο 

δεῖν ἡμᾶς ἀποστεῖλαι πρεσβείαν πρὸς τὸ κοινὸν τῶν Αἰτωλῶν 
περὶ τῆς πόλιος | χαὶ τῆς χαταδίχης δ, καὶ αὐτὸς ἐπηγγείλατο 
συναντιλήψεσϑαι τῶν τῆς πόλεως συμφερόντων᾽ ὅπως οὖν | ὃ 
δῆμος φαίνηται τιμῶν τοὺς προαιρουμένους εὐεργετεῖν τὴν πό- 
λιν ἡμῶν, ἀγαϑῆι τύχηι, [δεδόχϑαι τῆι] [ βουλῆι καὶ τῶι δήμωι, 
ἐπαινέσαι Νεοπτόλεμον Φύσχου καὶ στεφανῶσαι χρυσῶι στε- 
φάνωι ἀρετῆς ἕνεχα | καὶ εὐνοίας τῆς εἰς τὸν δῆμον. ὅπως δὲ 
χαὶ τόδε τὸ ψήφισμα καὶ ὃ στέφανος ἀναγραφήσεται εἰς στή- 

10 λην [ καὶ ἀνατεϑήσεται ἐν Δελφοῖς ἐν τῶι ἱερῶι τοῦ ᾿Απόλλωνος, 
ἐπιμεληϑήτωσαν οἱ πρεσβευταὶ] Πυϑαγόρας | καὶ ᾿Επίχουρος καὶ 
ἐπιγραψάτωσαν: ᾿Ὃ δῆμος ὃ ᾿Ερυϑραίων τῶν ἐν ᾿ἸἸωνίαι Νεο- 
πτόλεμον Φύσχου Αἰτωλόν᾽. [ ἀναγγειλάτωσαν δὲ καὶ οἱ ἀγωνο- 

4 ἘγυΓγθουι τ ΙΟὨ 1. 4 Οἵ. 4160, 4. 4178, 4. 8 Νοορίοϊοπη 5 

Αοίοϊυβ πἰθγοιηβοηοη ἔπϊ Νίοοάδιηο δγοδοηίθ (ἘΝ ΘΒΟῦ ΘΓ - Εουσδεί [η590Γ. 

ὨοΙρῖι. ἢ. δ), φροβίγοιηο (θυ ἃ. ΟἾΓ. π. 88600} ἀδοθηηΐο. Ευηάδηι δα 60]- 

Ιαυἀδτὶ 60 Ῥγο δ ἰ 3 65, αυΐα οχ δγρυιϊηθηίο εἰ{8}} (οἵ. ποΐ. 5) Δρρατοϑῖ πὸ ἤδ6 6 

δοίϑ 6886 Οὕτη ΑΘ(ΟΪ ρ]υ8 ἀἰπιίἀ δ ρϑγίθ 8 ΠὙαοί ΟΥΌ Τα ΑἸ ΡΒ οἰ γοπ ΘΟΓΌ ΠῚ Πδ- 

ὈΟΡδηΐ, ἱ. 6. ἰηίγα δηθογυτη 4489 οἱ 489 ἃ. (Ὦγ. βραϊίυμλ (4841). 4 Τοῦ 

ὈοΙΡμο5 ἰδοϊθηίθ8 δὰ ΤὨΘΓΙΟΡΥ]Δ8 ρογνοηογϑηῖ: Ὠθαῦθ ϑηΐ ἀθ ΑἸππρἰοίγο-- 

πυτ οοηγθηία Ργίαϊοο πο ἀϊοί Ὁ. ὅ βἰπο ἀυδίο τυ] 80 ΑἸηρίοίγοηί-- 

085 ἱγγορδίδ δἰρηϊβοδίυγ, αὰυ υἱ ἰονθηί Ετγυίγδοὶ Αϑίοϊοσυη σοηῃοὶ πὶ 

δαϊογυηΐ, ρΡ6η65 4.08 ἰὕτη ὕυῃ08 Γογυτῃ ΑἸωρῃἰοἰγοπίοδγιπι δυθ  γίαμι ογαΐ, Ο. 
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ϑέται τὸν στέφανον τοῖς Διονυσίοις χαὶ τοῖς Σελευχείοις᾽ ταῦτα 
δὲ | εἶναι εἰς φυλαχὴν τῆς πόλεως 5. 
Ἔδοξεν τῆι βουλῆι καὶ τῶι δήμωι, στρατηγῶν, πρυτάνεων, ἐξε- 

᾿Ἰδταστῶν γνώμη᾽ ἐπειδὴ Τιμοχράτης ᾿ Τιμέου ᾿Ερυϑραῖος7 τῶν 
ἐπὶ Θερμοπύλαις ἔν τε τοῖς πρότερον χρόνοις ἀεὶ διατελεῖ τὰ 
συμφέρον|[τα] λέγων καὶ πράσσων τῆι πόλει ἡμῶν, καὶ [νῦν] πα- 
ραγενομένων πρὸς αὐτοὺς τῶν πρεσβε(υτῶν] [ Πυϑαγόρου, ᾿᾿πι- 
χούρου, Λάμπωνος, ἀποδειχϑεὶς πρεσβευτὴς ὑπὸ τοῦ δήμου 
συνεπρέσβευεν [ καὶ συνέπραττε φιλοτίμως μετὰ τούτων ἃ ἦν 
χρήσιμα τῆι πόλει᾽ ὅπως οὖν καὶ ὃ δῆμος φαίνηται τιμῶν τοὺς 
προηιρημένους 8 εὐεργετεῖν τὴν πόλιν, ἀγαϑῆι τύχηι, δεδόχϑαι 

20 τῆι βουλῆι καὶ τῶι [ δήμωι, ἐπαινέσαι Τιμοχράτη [Τὐμέου καὶ 
στεφανῶσαι χρυσῶι στεφάνωι ἀρετῆς ἕνεχεν χαὶ εὐνο[[ας τῆς 
εἰς τὸν δῆμον. ὅπως δὲ καὶ τόδε τὸ ψήφισμα καὶ ὁ στέφανος 
ἐνγρα[φήσεται εἷϊς στήλην] [ καὶ ἀνατεϑήσεται ἐν Δελφοῖς ἐς τὸ 
ἱερὸν τοῦ Ἀπόλλωνος ἐπιμεληϑήτωσαν οἱ πρεσβευταὶ [| Πυϑαγό- 
ρᾶς χαὶ ᾿Επίχουρος, καὶ ἐπιγραψάτωσαίν" ““Ο] δῆμος ὃ ᾽Ερυ- 
ϑρία]ίων τῶν ἐν ᾿Ι]}ὠνία]. Τιμοχράτην [ Τιμέου ᾿Ερυϑραῖον τῶν 
ἐπὶ Θερμοπύλαις᾽. ἀναϊγγειλάτωσαν δὲ χαὶ οἱ ἀγωνοϑέται τὸν 

26} στέφανον ἐν τοῖς [Διμίν)μσίοις καὶ τοῖς Σελευχείοις᾽ ταῦτα δὲ 
εἶναι εἰς φυλαχὴν ] τῆς πόλεως. 

6 (ί. 89, 85. 444, 108. 460, 88. 1 Ῥυδϑίοσ δυηο ἐξα! τὰ Ὠυϑαυϑιη 

ΒυϊαΒ οἰν δ 8 τηϑηθο Νὲ ηἰδὶ ἰῃ ἰυάϊοϊο ΔΡὈ γογαπι αὐυο [18 ἰοῦ Ηνυραδίδθοϑ 

6ο( ΕΥΥΓΟΓΑΘΟ9 ἀθ τηοηίΐο δἰίαθο ἱπ σοηδηΐβ αἰγίαβαια δρτὶ βίο ἀἰγί ταὶ Ὁ 

(ΜΙ ΒΘ] ρθη ἀ68 δυο. [π8[. ἰὴ Αἰβθὴ ΙΡ (1880) ρ. 409 544.) ΠΙΙΟ Ερυ- 

ϑρηίων, ᾿Ερυθρηίοις βοτίρίιπι 68. 8.86 [,6088. ΠΡΟΞΕΝΟΥΣΤΟΥΣ αυν- 
(ἰὰ8 (ἈΔΏρσΘὈό). 

191 Βαβϑὶβ αυδάγαίδ, ϑ'ραγίδο. Βα. 1,.. Ἀοβ85 Βυ]]οίΐηο ἀ6]]" 
Ιη8ὲ. ἄγοῖ. Βοῃ. 4840 Ρ. 107 (Ατομδϑοϊοσίϑομο Αυΐϑάϊζο 1 ᾿ς. 667. 
[,6085-ουοαγί Μορ. οἱ Ροΐορ. 1623 δ). 

Μαχανίδας 1 ἀνέϑηϊχε τᾶι ᾿Ἐλευσίᾳ 3. 

{εἰόγὰθ νοϊρᾶγοβθ, Ὁ τοὶ} ΡΘΌ}]0 τλΐπου. 4 Ηκδυάδ ἱπργο δ 6 Γ 

Ἀοβδβίυβ δοῃίθοϊἑ ΠΟ 6880 ἰγγδηηι ααὶ ἃ. 310---407 ἃ. (Ὧν. ϑρδγίδθ ἰτη- 

ρογίαπ οὈιηί. 4 1ιδοοπίοσϑιῃ ἰογωδῃ ποι Εἰλείϑυια 6880 ἈοΒβϑὶ8 

οοηίοοϊς αἀυθίίδηίοῦ, σοηβνιιηδνουυηΐ Κοὶυβ ἴῃ ποία δὰ Ἐοβϑὶ! δά ἰοηθ, 

49" 
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αυΐ πποπυΐϊξ ὃ ἰῃ σα ἰγδηβίγο δριὰ 1,ϑοϑάδοιηοηΐοβ (ΑἸ γθ8 [Π4]}]. Π1 ᾿. 66 8544ᾳ.), 

δὲ Βουοδγί8 40] ἰογτϑῆι ποπχίη 8 5, 8 ᾿Ελεύϑυια δἰἰ}}} ὁχ ἀυόμαβ ἰἷ-- 
(1}18 οἰν (Δ πὶ Οτοίοηβίαπι ([,6085- δα ἀϊηρίομ Α58|6 τηϊηδῦτο 617. 74). 

192. ΜΑΓΠΟΡ ΔΙΡυπη, ἴῃ ΘοοΙ δία Υἱοὶ Καϊαροαϊ, 400 ἀο]αίατα 
αϑύ οχ υἱοὸ βοφάαπος. ἘΑᾺ. 1. ΒΙ]οο Βυ ΠΟ α46 ΘΟΓΓΟΒΡΟΠάδησ6 
Ηεο!ὀπίααθ ΥἹ (1882) ν. 17|. 

Βασιλίε]ὸς Φίλιππος 1 [| ̓Αβαίων τῶι χοινῶι 3 | χαίρειν. οἱ παρ᾽ 
ὅ ὑμῶν | πρεσβευταί, ᾿Αμεινίας, [ Παγχαρίδας, Σώτιμος, [᾿Αρχέδα-- 
μος, Εὐζάϊνωρ, Ἀρχίας, Νιχόβουλος, ἀποδόντες τὸ ψήφισμα 

10 διελέγηϊσανς ὕπως ὑπάρχει ὑμῖν [ τῆς ἱερᾶς χώρας ἡἣ ἀτέλείια] 
χαϑὰ καὶ πρότερον. [χ] α[] διὰ [ τὸν ϑεὸν οὖν καὶ ὑμ[ϊν β)ουλό- 

16 [μενος χαρίζεσθαι γέγρα![φ]α τῶι Ἡραχλείδηι ὃ μὴ ἐνο[[χ]λεῖν 
ὑμᾶς. ἔρρωσθε. |[ἔϊτους Ε΄ καὶ ι΄, “Υπερβερεταΐου!. 

[τἰἰογὰ ΑἸ. ΤὨρίβ, ομηίοσοη, οπιθβδ γο 4018 πλἱ ΠΟΓΘΒ. 4 Ἐχ βογὶρ- 

ἴγαθ γαϊοηθ θα ϊΐοῦ ἰθγο ΟοἸ]οοὶί, Ὠοιηθίγιΐ, ποὺ Αἰηγηίδο δ] ἰη 6} 6 ρ6η- 

ἀυπὶ 685886ὅ.Ὀ Νοηϑὶβ ΗἩγρογθογοίδθυβ δηηὶ οἷυβ γορηὶ αὐἱηϊοοἰϊτηὶ (ν. 46) το- 

βΒροηάᾶοί τηθῃδβίυ Αὐριυϑίί οἱ ϑορίθιῃ δυϊβ ἃ. 40 8ἃ. Οὔγ. ραγίθυβ. Β. 

«4 Ῥμοοίάθ ἰδῆ ἃ. 907 ἃ. ἀὔγ. ΡΒ ρρυβ δχϑγοὶα πλΐ880 ροί 8 ογαΐ (ΡῬΟΪΎ Ὁ. 

Χ, 44, 84. ἱἷν. ΧΧΥΠΙΙ, 5 5βαᾳ.) ΒΚ- 8 θυο8 δΒυΐυδ ποιηϊηΐδ ποι ῃθ68 ἰηίον Ρἰ- 

ρρὶ ἄυοθϑβ ἔμϊ8860, αγγίοηΐϊαπι (ΡΟ. ΧΎΙΪΙ, 48, 3) οἱ Ταγϑηϊ συ (ΡΟΙΪΥΌ. 

ΧΙ, 4, 4) τοηυἱῖ Β. 

198 Αϑρίαϊαθ ἴῃ ἰμϑυ]ὰ ΑἸΔΟΓΩΟ ΡΓῸΡΘ Ῥδγίθμ88 ἰθιαρ]}} ΜΙ- 
ΠΟΘ ΡΟ] 8418. ΑΡΟΘΓΑΡΒυ ἃ Αθρίδ βίη ράγθαγο αἰ] ᾳ6η-- 

ιἰΒδίπ)θ οοῃίθοίαπι ἃ Ὠ. ἀἁιγο δοοορὶν [,.. Ἀο55 οἵ ὀχσργθβϑϑιΐ ἀσί. 
806. αγ. [ἰΡ5. ΠῚ ν. 77 ἢ. Υἱ1. (Αγοβδθϑοϊορ βοῆθ Αυΐβἅϊζο "ἢ 
Ρ. θ48). πάρ οὐ οχ θαϑῦρ!ο ἀγδθοὶ ουϊυβάδιη, ᾳυοα ΕἸηἸαγυ 8 

Οἱ τηϊϑογαΐ, οα. ΒΟΘΟΚ Ο. 1. α. 9268.. (Ἀδηραρέ Δηΐ. Η6]]. 
767). . 

Ἔδοξεν τῆι βουλῆι καὶ τῶι δήμωι" |[Σωτ]ηρίδης Φείδιος Κο- 
συλλίτης 1 | [ἐπεϊστάτει, Φειδόξενος Φιλοϑέμιος | [Νησίτης 2 εἶπεν" 

λιἰογαίυγϑ Ὑοϊραγί8 ργδοίοῦ Ξ. [Πότ ΘΘΩ το] ϊαυΐβ 6 Ὸ}]0 ΠΪ ΟΓΘ8. 

ΑἸἰοτὶ ἰογίϊ! ἃ. ἢν. ἢ. Β86 00} ρδγιὶ Ἀοβϑβίυϑ Εἰ αἸἰυτὰ ἐγ θυ τϑσῶδ οὐ ρῥΓο- 

ὈΔΟΙΠ αἴθ. 4 βδἰο Βοββίδη τω δΔροργδρῆυμ; Κοσυμίτης ΕἰηΙαγαπαι, αυοά 
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ὅ ἐπειδὴ πειρατῶν εἰς [| τὴν χώραν ἐμβαλόντων νυχτὸς χαὶ | [ἀἸλου- 
σῶν παρϑένων τε καὶ γυναικῶν | χαὶ ἄλλων σωμάτων καὶ ἐλευ-- 
ϑέρων χαὶ δούλων τῶμ πάντων πλειόνων ἢ τριάχοντα, | ἔτι ἐπὶ 

10τοῦ λιμένος πλοῖα ἐξέχοψαν [{[χ]αὶ ἔλαβον τὸ πλοῖον τὸ Δωριέος, 
ἐν ὧι [[ὠιϊχοντ᾽ 8 ἔχοντες τά τε σώματα χαὶ τὰ | ἄλλα ἃ ἔλα- 
βον᾽ τούτων δὲ συμβάντων [Ἢγήσιππος καὶ Ἀντίπαππος οἱ υἱοὶ 

16 Ἡγησιστράτου, ὄντες καὶ αὐτοὶ αἰχμῃάλωτοι, συνέπεισαν τὸν 
ἐπὶ τῶν πειρατῶν ἐπιπλέοντα Σωχλείδαν ἀποἰλῦσαι τά τε ἐλεύ- 
ϑερα σώματα καί τινὰ [τῶν ἐξελευϑέρων χαὶ τῶν δούλων, | 

20[αὐϊτοὶ δὲ ὑπὲρ τούτων προήιρηνται {{{ὁμ]ηρεύειν, ἐνδειχνύμενοι 
πᾶσαν |[ [φιἰλοτιμίαν, ὅπως μήτε τῶμ πολιτίδων [μήτε τῶμ πο- 
λιτῶν μηϑεὶς ἀχϑεῖ ἐπὶ | [τὺ λάφυρον μηδὲ πραϑεῖ μηδὲ 

26 ἐν ἀϊνάγχαις χαὶ καχοπαϑίαις γένηται, [ μηδὲ διαφωνήσει "4 
σῶμα μηϑὲν πο]λιτικόν, ἀλλὰ διὰ τούτους σέσωισται | τὰ αἱχ-- 
μάλωτα σώματα εἰς τὴν | [οἰκεϊίαν ἀπαϑῇ᾽ δεδόχϑαι τῶι δή- 

80|μωι, στεφανῶσαι Ἡ γήσιππον χαὶ [Αντίπαππον ἑχάτερον ϑαλ- 
λοῦ στε[φ]άνωι ἀρετῆς ἕνεχεν χαὶ φιλοτιμί [α]ἷς ἣν τυγχάνουσιν 
πεποιημένοι | [εἰς] τοὺς γενομένους τῶν πολιτῶν |[αἰϊχμαλώτους. 

85 ἀνειπεῖν δὲ τόδε τὸ ψήφισμα Διονυσίοις ἐν τῶι ἀγῶνι τῶν | [τρ]ὰ- 
γωιδῶν" ὁ δὲ κῆρυξ ἀναγορευέ[τω ὅτι ὃ δῆμος στεφανοῖ Ἡγή- 
σιππὸν  χαὶ Ἀντίπαππον ἀρετῆς ἕνείχεν καὶ φιλοτιμίας τῆς εἰς 

40 τοὺς [{[ἀ]λόντας μεϑ᾽ αὑτῶν δ“ ἀναγραΐψαι) | δὲ τόδε τὸ ψήφισμα 
εἰς στήλην χίαὶ [ στῆσαι εἰς τὸ ἱερὸν τῆς ᾿Αϑηνᾶς τῆ(ς] [ Πολιά- 
δος, τῆς δὲ ἀναγραφῆς ἐπιμ|εληϑῆναι Ἢ ησίστρατον. 

ΒοροκμίυβΒ ϑ8θαυαΐϊγ. Ῥασὰαπη ΑἸηογσὶ ἰηδυϊδθ ϑἰρβη βουσὶ τηοηυΐϊέ ἘΟΒ8. 

4 ϑυρρ!]ονῖί Ἀ., ἱποουία πη 6886 ΠΟ ἰβηογϑηβΒ. [η50]8Δ5 ρϑῦναβ ῬΓΟΡΘ 5088 

ρϑαυ ααθηάδπι οἰν (6.18 ΑἸηογοϊηογα γὸ] ροί8 Αορίαϊοηδία μη οἤἴθοὶθ88 

οοηίθοί!, ἰάθη. 8 Βυρρ!ονίξ Ἀδηραρό. [ἔτυϊχόν τ᾿ 058. ΒΟΘΟΚΙ, υοὰ π6- 

αυὸ β8θηϊθης,8ο ἡθαὰθ6 δησπῃηί(ίαί! Β ΓΟ 86 σοηνθη]. ἃ. διαφωνεῖν ,ἐπογοἱ-- 

ἀογθι, φορῖγθ' ὑϑοθηςογί8 αἀγδοοίίδιβ οί. Αἀ Ὀίοάονῦ. ΧΥ͂Ι, 8 οἱ Ηδβγυοῃ. 

ν. διαφωνεῖν ργονοοδνὶξ Ἀοδδίυ8. ὅ Ιοἰυτγία Ἀοβδὶ8 δϑρίὶ γα ̓ Οἢ ΘΙ ρΟΓρΡΟΓΔΙΩ 

δαάϊίατα οχἰϑεϊμηαΐ; ἱγῆμηο ῬγΓΟΠΟμληἶβ ΓΘοϊριοοἱ θη ἴδοὶΘ ὁχ νἱ ποιη  ηἰβ 

φιλοτιμία Θχρ]οατὶ (χυδδὶ ἀϊοθγθία φιλοτιμηθέντας εἰς τοὺς ἁλόντας μεϑ᾽ 
αὑτῶν) τηοηυἱί Ἀδηρδθό. 

194 Βαϑῖίβ ρᾶγνδ τῃδυ ΠΟΥ 8 οδογ]οὶ, 611} δὰ Ρογίϊσαπη Ρῃηΐϊ- 
Ρρρὶ. Ἑά. ΤᾺ. Ἠοιη0116 ΒΘ ἀθ6 οογγοϑροπάδηοθ Ἠθ]]ὀηίὰθ 

ΙΝ (1880) ν». 317 πη. 9. 
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Τὸ χοινὸν Μίαχεδόνων)}! | βασιλέα Φίλιππον βασιλέως) [ Δημη-- 
τρίου ἀρετῆς ἕνεχεν) [ χαὶ εὐνοῆας τῆς εἰς ἑαυτούς). 

{ἰ{ἰγ0 νοϊρδγοβ; νΥ8. 4 αἰἀποιϊογίδυ5 ᾿ἰ 6 γὶβ βογὶ ρα. 4 ϑυρρὶονὶ οχ 

εἰα]οὸ ΟἸγιρίοο ΑΓ. Ζίρ. ΧΧΧΥ ν. 88 π. 87: [Δραϊκίωνα Λέοντος, |[βαοι-- 
λέα Παιόνων | [καὶ κτίστην, τὸ κοινὸν [ τῶν Παιόνων ἀνέϑηκείν) [ἀρετῆς ἕνεκεν ] 
χαὶ εὐνοίας τῆς εἰς αὑτούς. Βοἰίφυογαμι γογϑυῦπι Βυρρ!οπθηί8 ἨοτΟΙ ἰΐ βαπηὶ. 

190 Αα ἃθάθπη Βοαίδθ ΥἹἱγρὶ ἷβ ἰῃ ορρίαάο Μαπαγακὶ ἰπβ0}86 
Νιϑυγὶ, ἰδῆυ δ ΤΟ 8 81|0᾽. Εα. Ἀο88 Ιπβοῦ. ἱπθαά. 1 μ. ὅδ. 
ῃ. 4166. 

Βασιλεὺς Φίλιππος 1 Νισίυ)ίέοις χαίρειν. ἀφέσταλχα Καλλίαν 
πρὸς | ὑμᾶς, ὄντα καὶ ἡμῖν συνήϑη καὶ ὑμέτερον πολίτην᾽ 

5 εἰδὼς δὲ (αὐὐτἠὸν Σ εὔνουϊν ὄν[(α) ὃ τῆι πόλει χαὶ πολλ]άχις ὑπὲρ 
ὑμῶν δεξιωσίά)μενον 4 πρὸϊς ἐμέ, ἐντέτ(αλμ)α(ἡὴ ὅ αὐτῶι δ(ιανγεῖ- 
λα[ι6 ὑμῖν ἃ (ἠβουλόμην! ὑμᾶς εἰδῇσαι. 

10 Ἐπὶ Λυσιχράτεος δαμιεργοῦ, [ μηνὸς Καρνείου ἰκάδι, [ ἔδοξεν 
τῶι δάμωι, βουλᾶς γνώϊμα“ ἐπειδὴ Καλλίας πάρεστι [ πὰρ βα- 

16 σιλέως Φιλίππου γράμματία) φέρων καὶ σφραγῖδα τὰν || βασιλέως 
καὶ ἀπαγγέλλων | δεδωχέν(αι) 8 βασιλῇ ἁμῖν νόμοις | τοῖς πατρίοις 
χαὶ ὑπάρχουσιν | χρῆσϑαι, δεδόχϑαι Νισυρίοις, | [πως Καλλίας 

20 ἀπαγγέλλει, [{|τοῖς νόμοις] χρῆσϑαι απα ------ 

[{{{γ8 νοϊρατθβ Ἀοβϑίιβ ὀχῃὶθοὶ ρῥγδοίον Θῇᾷ. 4 οιηορίγϊ! ἴ. Μδοθάο. 
Ευμη ΟἹ. 446, 1 (400[499 ἃ. ΟΒγ.) ρῥἰθγίβαυθ ἀγοϊδαϊδυβ δὲ γϑ]αυΐβ παϊπογὶ- 

Ὀὺ5 πηϑι7 8 Αδϑϑοὶ ἰη80}}5 ροί(ἐαπὶ νἱάθῦὶ ρὸῦ Ὠοδθαγοβυπ) Αοίοϊυ (ΡΟΪΥΌ. 

ΧΥΙ, δ4, 8. 1᾿ν. ΧΧΧΙ, 15, 8) τηοηυἱϊΐ ἈοδβΒ; αὺυὸ ἰθιρογο δἰηθ ἀυθδῖο 

Βδῆς Θορίβίυ]δπι βογιρίδιη 6886. 4 ΛΥΤΙΘΝ 8 ΙΤΛ ᾷ4Ὰ4 ΖΣΕΜΕΝΟΝ 
ὅ ΕΝΤΕΤΜΙΝΠΑΡ. Ειμοπάανὶ οργιηδο ΧΥ τ. 498. ἔν τε ὑμῖν παρ᾽ Ἀοδδίῃδ, 
'ρΡ86 88η6 ἀ6 ἰοοίοηΐδ βίποθγίδίθ ἀυδ ίΔη8. 6 ΔΗΑΝΓΕΙΛΑΙ]. Εμηοηάανὶ. 

7 ΝΒΟΥΛΘΜΗ͂Ν. Βοβδίυβ (ἐβουλόμην. δ50ὰ Ν ὁχ Η, δοη ὁχ Ε οΥγίιπι ϑρρᾶ- 

ΓοΙ. 8 ΔΕΔΩΚΕΝ. ἙΕιηοηάδν!ί ΒΟΒ8. 

196 Ἐτγαριηθηία ἄυσο ἰᾶθυ]δθ ἰαρὶ 5 Ηγτηθϑίί!, ΑἰΒθηΐδ ἴῃ 

8606. ΑἸἰίοταμη 66α. Ρι(ακΚ|5 Ερῃ. 10ῦῷ9. Βδηραρθό ἀπί. Η6]]. 
479, ὕ{85΄ηρῷ Ιπδοῦ. ἱποᾶ. ἢ. ὅ7; δ]ίογσασα (νούβυυμ ὅ---19 ἀοχ- 
ἰγ5 ρᾶγίθϑ δοῃ 685) Δα Ια Κορλϊον (. 1. Αἰΐ. 1. 4148. 
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[-- τ τν- τῆς πρυτὶ ανεϊίας -----τ-ς- ψήφισμα δήμου" τῶν 
πρίοέδρων ἐπεψή]φιζεν Ἀντιμένηϊς. ........]} καὶ συμπρόε- 

ὅ δροι᾿ ἔδοξεν τῶι] [ δήμωι" Φιλέας Φιλ)ον᾿αὐτρίυ] [ Παλλη- 
νεὺς εἶπεν" ἐ[πξειδὴ Εὐξιενίδης διατελεῖ [εὔνους ὧν τῶι δή- 
μων τῶι ᾿Αϑηνα)ζων, καὶ τάϊς τε εἰςφορὰς ἁπίάσας, ὅσας 

10 ἐψίήφισται ὃ δῆμος εἰ[ϊςενεγχεῖίν τοὺς μετοίχους, [εἰὐτάχτως 
[ε]]ἰςενήνοχεν, καὶ ἐν τῶι πολέμ])ι τῶι πρότερον 1 ἐϑελοντὴς 

15ν]αύτας δώδεκα ἐνεβίβασεν, χα! νῦν εἰς τοὺς καταπάλτας 2 
γε υϊρὰς ἐπέδωκεν, χαὶ ὅσα ἐπετάϊχϑη αὐτῶι ὑπὸ τῶν στρατη- 
γῶν | καὶ τῶν ταξιάρχων ἅπαντα πρ[οϑύμως ὑπηρέτηχεν, καὶ τίὰ] 

.20 ἄϊλ] λα διατελεῖ φιλοτιμούμείνο!!ς εἰς τὴν βουλὴν καὶ τὸν δῆμο!ν 
τὸν ̓ Αϑηναίων, δεδόχϑαι τῶι [ δήμωι, ἐπαινέσαι Εὐξενίδην [ Εὐπό-- 

2δλιδος Φασηλίτην, καὶ στεφανῶσαι ϑαλλοῦ στεφάνωι εἰ [ὐϊνοοίας 
ἕνεχα χαὶ φιλοτιμία [ς] τῆς εἰς τὸν δῆμον" καὶ εἶναι | [αὐτὸν 

80 ἰσοτελῇ χαὶ αὐτὸν καὶ | [ἐχγόνους" χαὶ οἰϊχίας αὐτοῖς || [εἶναι 

ἔγκτησιν ᾿Αϑήν]ησιν ὅπίου ἂν βούλωνται---- --- ] 

1{{0Γ80 ὙΟΪΆΓΟΒ ργϑϑίον Ξ οἱ -Γ (φῖ), ἀϊβροϑίίδθ στοιχηδόν. Αἀ δ6}}1 

Μδοθάοηϊοὶ δοίβίθηι τοί} ΚΟΘὮΪΘΡ, ΡὈ8Ό}]Ο ροβύ ἀτ85 ἴῃ Αἰ σαπὶ ἱπουΓβίο- 

Ὧ05, 4085 ΗΝ ρρυΒ οχίριο ἰηίογνα!!ο 0]. 446, 1 (400[499 ἃ. Ογ.) ἰϑοϊββοί, 

Ευχοηϊαὶΐ ἢ085 ΠΟΏΟΓΘΟΒ ἀθογθίοβ δβίδίθη8. 4 θ φείογθ Ρ6}1} σοῃίγα Ρῃϊ- 

ρρυΐὰ ροϑίὶ ραγίο Ὦδθο ἰῃ θΡργοίδι Γ ΚΟΘΠΪΟΓΙ δα 68 ΄ 50 ]} ο6ὲ ἰδπὶ δηίθ ἰη- 

ουγδίοηο5 Νδοράοῃηυτῃ οἰδββοη ἰηβίγυχογδηΐ οἱ Ὀ6110 δι ἰπὴ0 ἰη(οΥ ὈΘΓΔΏΐ, 

ἀθ χυἂ αυϊάριῃ ΓΘ6 αυδηίθμ πηθῃὶηΐ 80 ἰδίου οἱβ ἢἰ 1} ἀϊδογίο ἰγϑδα {1 πΔ οϑί ; 

οἵ, ἰδίηθὴ [ἱν. ΧΧΧΙ, 4ὅ οἱ Ροϊνρ. ΧΥ͂Ι, 46᾽. 4 ἤδηο ὑπδ1 νοσὶβ δοῦὶρ- 

ἰὰγᾶτ Ὠογογαηΐ ({{0}} δη(ἰχυΐογθδ. 

197 Τὰρυ]α τρϑγιηοῦῖβ Ρομ(θ οἱ δάπιοάυσμῃ ἀοίΓ ἃ, ἱηνθηία 
ἴῃ ἅγοθ Αἰμοηδγαη. ἘΔάα. Ρι(κΚὶ5 Ερη. 309. Ἀδϑηρὰβθό Αηί. 
Η6]1]. 411. Εχ δὺο γοιβθοπίαῃ!βθ ἂροβγαρῃο Κοϑῆϊογ (. 1. Αἰ. 
Π 444. 

------- τα φίλ(α) ηὶ---- [[---- --- ᾿Αϑ)ηναίοις ἀξι ----- 
|-τ-- -τ- ατὸ --τ-α χαὶ ε..α-- |π-π--ϑαι συμφέροίντ)ος χ-- -- 

ὅ δοξ - -- - τε. ς {|{{ἀγαϑεῖ τύχει, δεδόϊχϑ]αι τῶι δίήμωι, ἐπαι- 
γένσσαι Ἦριϊν Κόϑωνος Βυζάντιον 2, χαὶ στεφανῶσαι] χρυσῶψι | 

{06 γ89 ὙΟΙΪΘΆΓΟβ Ὀγδοίογ ΞΣ. φῖ τηοάο Φ τηοᾶο ἦ οϑβί, πῖ ρογσυαυο Π, 

ὨΟΠΠσΠπαῦδϑιῃ ΤΠ οἱ Π. 1 ΤΑΦΙΛΛΙΙ ἃ ΒγΖδηϊίοβ ἰῇ ργὶ τ Ϊ8 86 ΟΠ 
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στεφάνωι εὐνοίαίς ἕγνεχεν [καὶ] φίιλομίιμία!ς ἣν ἔϊχει πρὸς ᾿Αϑη- 
ναίοίος. εἰϊνίαι δὲ αὐτὸν χίαὶ] πίρζξενον [ καὶ εὐεργέτην τοῦ δή- 

10 μίου, καὶ δίϊδοσίϑ]α[ι) ἔϊγίκτημριν αὐτῶι γῆς καὶ οἰχίας κατὰ τοὺς 
νζόϊμους. ἐπίαιϊνέσαι δὲ χαὶ τοὺς μετ᾽ αὐτοῦ τριηράρίχ)ους, [Μη]}-- 
νοφάνην Ἀσχληπιάδίομυ, ᾿Εχίατιαῖον Κόλχου, κα[ὶ τὸν] [ ταμίαν 
Γλαῦχον Λυσίίου] Βυζαντίους, [χ)αὶ στίεφα]νῶσαι ἕχαστον 

ιὅ αὐτῶν ϑαλλίοῦ] στείφάν)ωψι) (εὐνοίας 8 ἕνεχεν τῆς πρὸς τὸν δῆ-- 
υἷον. καλέσαι δὲ Ἦριν) καὶ Μηνοφάνην καὶ ᾿ Εχαταῖον καὶ 
[τὸν ταμίϊαίν ἐπὶ δ᾽) εἴπνον εἰς πρυτανεῖον ἐπὶ ξένια 4 εἰς αὔρ]ιοίν᾽ 
ὑπάρχειν δὲ [αἸὐτ]οῖς καὶ εἰς τίὸ λοιπ[ὸν φιλοτιμουμβῆνοι)ς ἐπὶ 

20 πλέον ἀποδείχνυίσ]θα[}] τὴν ἑαυτῶν) εὔνοίψαν πρὸς ᾿Αϑηναίους 
χία)ὶ [ἄλλ! ἀγα[ϑὸϊν εἰὁρέσϑ]αι (παρὰ) [ τοῦ δήμου μεῖζον, [οὗ] ἂν 
ἄξιοι εἶναι δοκῶσιν. ἀναγράψαι δὲ τόδε τὸ ψήφισμα τὸν γρα[μ- 
ματέα τὸν | χατὰ [πρυτανείαν ἐν στήλει λιϑίίνει καὶ στῆσμάηι 

25 ἐν [ἀχρόπολει] τῆς δὲ ποήσεως τῆς σἰτήλης καὶ] [| τῆς] ἀναϑέ-- 
σεως ἐπιμεληϑῆϊνα]ι χίαὶ μερίσαι τὶὸ γείνό[μμίνιον ἀνάλωμα τοὺς 
ταἰμ]ίας [τ]ῶν [- --- -- - [|-τ- ὅπως ἂν το[ύϊκωϊν συν]ηελ)ου(μλήνων 5 
----- [- τὸν - τ τ σιν εὐσ[- --τ - τ τ τς ὁ] δῆμίος --1} .οὐ--τ π. 

δθῦν πιυ----ς-- ος----- --ἰ. αἱ χάριτας] καὶ [οἱ εὐεργέται τύχωσι 

τιμῆς τῆς | πἸρος[ηχ]ούσης. 

Αἰίαϊο οἱ ἈΠοαϊϊ δὰ δϑ] τὴ οοηῖγα ΡὨϊΠ ρου) ρογοηάυτη οοπίμηχίβ880 

(Ροῖν". ΧΥΙ, Φ, 40) ἰάσοχιῃοθ πιίγὰ) ὩΟΩ 6886 αυοὰ 6 δ6]}] Μδοδάοηϊοὶ 

ἰοιηρογα οἰαϑϑὶβ Βυζδηϊογυμπ ἰῃ Ρίγδθο νϑηϊβϑοῖ οἱ δὸ Αἰ μβοηϊθηβίθαβ ρυ- 

ΒΙ1οἷ5 Βοπουθυ8 τϑοθρίϑ οϑϑϑδοί, τοπυἱ ΚοΟΘΠΪΘΓ. 8 "Ὗ 4 Οοηίυποίϊο 

(ογιυδγυτῃ ἐπὶ δεῖπνον οἱ ἐπὶ ξένια ἃ 80] πηηΐ υϑὺ ΡΙΔη6 ΔΌΠΟΥΓΘΙΒ πθρὶ6- 
βοηϊίδ6 ϑἷυϑ φὰὶ πος ἀρδογοίυμαῃ οοϊηροδυϊ ἰγὶ αθη δ 6ϑ8ί. 5. ῬγϑοροϑβιἝηϊἰο- 

ΘΙ Ιηδηϊθδίο Ἰαρίοἰἀ80 ΘΥΓΟΤΘ ΟἸἰβδβϑίῃ δαϊθοὶί Κοθη ον. 8 ΟΥ̓ΝΕ 

198 Τίιυ]υ5 ΠοΙρἷ5. ἰποϊδὰβ τῦγο πο ΓΙ ἀΪ004}1 δ δίγυοίϊο-- 
ἢὰπὶ ἰΘΡ]1 ΑΡρο]] ηἶβ Ργίμι. Εαά. Ο. ΟΒΟΝΟΡ οἱ Ρ. Βουοσατί 
[ποῦ Ρ 008 ΓΘΟΙ 6 1}Π165 ἃ ὨΘΙΡΗῸ5 π. 18. ϑἰῃση!ογυϊ ἀγοδοη- 

πὶ ΔΠπ0858 ἀοἤηϊνί Α. Μοιηβθῃ ΡὨο]. ΧΧΙ͂Υ͂ Ρ. 1 544. 

Τοίδε Δελφῶν πρόξενοι" ἃ. (ἢν. 
ἄρχοντος Ἐμμενίδα,, βουλευόντων [ Δαμοχάρεος, ᾿Αγίω-- 197|6 

ὄνος, Πράξωνος" [ Πολύξενος Λεοντομένεος Λιλαιεύς. [[ ἄρ-- 
χοντος ᾿Εμμενίδα, βουλευόντων | τὰν δευτέραν ἑξάμη- 

-“ 4. 
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νον Πατρέα, Ταραντίνου, [Ἥρυος" Ξένων Διονυσίου ᾿4ϑη- 
γαῖος, 
ἄρχοντος Ὀρϑαίου τοῦ Μαντία, βουλευόντων | τὰν 1966 

10 δευτέραν ἑξάμηνον Κλεοδάμου, Λύσωνος, [[ Παρνασσίου" 
Θεόδωρος ᾿Ηρώναχτος, Κλεύδαμος | Καΐχου, Κρινᾶς Πυ- 
ϑία, Πυϑίας Κρινᾶ, Μασσαλιῶται. 
ἄρχοντος Διοδώρου τοῦ Μαντία,, βουλευόντων τὰν 195|4 
δευτέραν | ἑξάμηνον Καλλιχράτεος, Ὀρϑαίου, Δίωνος: Βλάτ- 

1ὅ τος [ Ματούρου Κανυοῖνος. [ἄρχοντος Διοδώρου, βου- 
λευόντων τὰν δευτέραν [ ἑξάμηνον Καλλιχράτεος, ᾿Ορϑαίου, 
Δίωνος: Κόϊντος [᾿Οτόριος! Κοΐντου Ρωμαῖος. [ ἄρχοντος 
Διοδώρου, βουλευόντων τὰν πρώταν | ἑξάμηνον ᾿Ορέστα, 

20 Βούλωνος, Μένωνος: “Ὕμνος ᾿ Σχύϑα Χερσονασίτας. | ἄρ - 
χοντος Διοδώρου, βουλευόντων τὰν πρώταν | ἑξάμηνον 
Ὀρέστα, Βούλωνος, Μένωνος" Ἀπατούριος [ Κίχωνος Παν- 
τιχαπαιεύς. [ἄρχοντος Διοδώρου, βουλευόντων τὰν πρώ- 

25 ταν [ἑξάμηνον Ὀρέστα, Βούλωνος, Μένωνος" Ἰάτροπος | 
Ζωβίου Κορίνθιος. [ἄρχοντος Διοδώρου, βουλευόντων 
τὰν δευτέραν | ἑξάμηνον Καλλιχράτεος, ᾿Ορϑαίου, Δίωνος" 
Ξενοφῶν | Εὐρυλέοντος Αἰγιεύς2. 

80 ἄρχοντος Πειϑαγόρα, βουλευόντων τὰν πρώταν | 1943 
ἑξάμηνον Αβρομάχου, Εὐρυμάχου, Βαβύλου᾽ [᾿Αλέξανδρος 
Ἀντιόχου Ἀχαρνᾶν 3, καὶ τοὶ υἱοὶ αὐτοῦ [| Φίλιππος, Ἀντί- 

γονος 4, Ἀχαρνᾶνες. [ἄρχοντος Πειϑαγόρα,, βουλευόν- 

41. 6. Ῥοίωγίως (γοίγ 5). Β᾽ 1 Π 6 Γ ὦ ἰηΐ 1815 δηίθ ἅ (ὅ) Ποη Θχρῦθϑδᾶ 

οδέ ἴῃ ποιηΐηθ Ὀλτεινία ἢ. 346, 4. Οὐλτινία α. 1. Αἰΐ. 11 596. ΤῊ. Μοιππι- 
Βθ0η Ερδοιῖη. ορίρν. 1 ᾿. 38. 4 Χοῃόρβοη Αορίθηβίβ 8. 4976 ἃ. Οἢγ. 00]- 

Ἰοαυΐϊο ΡΒ ρΡὶ ταὶ οἱ Τ. Ουϊησίϊ! ΕἸδᾶπιίηϊηὶ ἰηΐοτγίϊ (ΡΟ. ΧΥ͂ΤΙΙ, 1, 4. 

[ἰν. ΧΧΧΙΙ, 82, 41) οἱ ἀθίπηάθ Ἀοτηδπηὶ ἰοαϑίυβ ρῥγοίϑοίι8ϑ οδί (ΡοΙΥ". ΧΥΊΠΙ, 

40, 41). Εανγ]θοηΐίᾶ Αομδοούαπι ργδϑοίογοιηῃ 309 ἃ. (ἢν. Ρουθ 8 σοϊῃπηλθ6- 
τηοταί Χ, 21, 1, αυὶΐ ῃἠθϑοῖο 8 ΧϑιοΡρΠΟΙ 5 ρϑίουν 811. 8 ΑἸΟΧΘΏΉΘΟΥ ΑΘΔΓ- 

ἢδὴ ῥγίπηο ῬΠΠΡΡΙ, ἀοίηὰθ χυῦτ ἰ8 οὔτ ἈΟΙΏΔηΪ8 ρϑοθιῃ ἰθοϊβθθί, ΑἸ Οὶ 

Μαρηὶ ἰδ! ἐανὶβΒ ογαὶ (Τἰἷν. ΧΧΧΥ͂, 48, 4), οἵ οὐπὰ ρϑριὶ οχϑγοϊϊ5 80 60 

ργδοίθοίιυβ οϑϑοῖ (ὡἷν. ΧΧΧΥῚ, 41, 6) ὁχ νυ ποῦ ἰη ργοϑὶο δὰ Τβογηο- 

ὈΥΪΔ8 δοοθρίΐβ ἴῃ ὥθηδθο Ευθοσδο ρῥγοιηυπίηγίο ἀδοοθβϑίί 8. 494 ἃ. (ἢγ. (ἰἷν. 

ΧΧΧΥῚ, 240, δ). 4 Οἵ, ΡοΙγΌ. ΧΧΥ͂ΙΙ, 5, 1 844ᾳ. ὅτι Περσεὺς πυνθανόμενος 

ἔτι τινὰς τῶν ἐν τῇ Βοιωτίᾳ πόλεων ἀντέχεσϑαι τῆς πρὸς αὐτὸν εὐνοίας, ᾿Αντί- 
γόνον ἐξαπέστειλε τὸν ᾿Αλεξάνδρου πρεσβευτήν. ϑ88η6 οἰμηΐοο ποη δάαϊΐο οϑγ- 
ἴὰπὸ ΠΟ 68ί, ἢθης ΑἸοχϑηαγίὶ Αοδγηδη 8 ΗΠ πὶ 6886, 8606 νοῦὶ ποη αἰδββί μη ]ο, 

ααὶΐα 8 ραίϑγῃα ἤδῦοθδί οἱ οἀΐὰπι Ἀοιηδηογυπι οἱ ἰδεη  ἰδυ  δίθτη οὑπὶ γορὶδ 
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85 τῶν τὰν [| πρώταν ἑξάμηνον Αβρομάχου, Εὐρυμάχου, | Βα- 
βύλου: Φανταγόρας Φανταγόρα Κῶιος. 

ἄρχοντος θΘεοξένου, βουλευόντων τὰν δευτέραν 
ἑξάμηνον Φιλοχράτεος, Πολεμάρχου, ἔΑρίχωνος, οἷδε πρό- 

40 ξενοι᾿ Κασανδρος Μενεϊσϑέος Τρὼς ἀπὸ ᾿Αλεξανδρείας ὅ. 
ἄρχοντος Πειϑαγόρα,, βουλευόντων | τὰν δευτέραν 

ἑξάμηνον Διοδώρου, [Εὐχλείδα, Μνάσωνος- ᾿Ηγησιάναξ 
45 Διογένους ᾿Αλεξανδρεὸς ἐχ τᾶς Τρωάδος. [ ἄρχοντος 
Πειϑαγόρα, βουλευόντων | τὰν δευτέραν ἑξάμηνον Διο- 
δώρου, [ Εὐχλείδα, Μνάσωνος: ᾿Αϑηναγόρας ᾿Αϑηϊναγόρα 
τοῦ Λεωσέβου Χῖος. 

50 ἄρχοντος ᾿Ορϑαίου τοῦ Μαντία, βουλευόντων || 1965 
τὰν δευτέραν ἑξάμηνον Λύσωνος, [ Κλεοδάμου, Παρνασσίου" 
Σωχράτης ᾿Επιχρά τεος, Λύχων Σωσάνδρου, Βόηϑος ᾿Αμει- 
γοϊχλέος, Λαμιεῖς. 

δὅ ἄρχοντος Κλεοδάμου, βουλευόντων τὰν || πρώταν 1921 
ἑξάμηνον ᾿Αμύντα, Θεοφράστου, [ Πραξία: Φορμίων Πυ- 
ϑίωνος, ᾿ Ηραχλείδας [ἱῬίσϑα, Χερσονασῖται ἐχ τοῦ Πόν- 
τουῖ. [ἄρχοντος Κλεοδάμου, βουλευόντων τὰμ | πρώ- 

θ0 ταν ἑξαμηνον ᾿Αμύντα, Θεοφράστου, [ Πραξία" “Ἵππαρχος 
Γλαυχίππου Δηϊμητριεύς. 

ἄρχοντος Φαίνιος, βουλευόντων τὰν δευϊτέραν ἑξά-- 1910 
μῆνον Παρίνιασίου, [ Μενεστράτου, Μαντία᾽ Σάλσιος Τα- 

θὅ γύλίλιος Ταγίλου υἱὸς ᾿Αργυριππανός. ] ἄρχοντος Φαί- 
γιος, βουλευόντων [ τὰν δευτέραν ἑξάμηνον Παρνασί σίου, 

10 Μαντία, Μενεστράτου᾽ | Γάιος Στατώριος Γαΐου υἱὸς [[ Βρεν- 

τεσῖνος. [ἄρχοντος Φαίνιος, βουλευόντων τὰν πρώϊΪταν 
ἑξάμηνον ᾿Ανδροχρίτου, Κλεοδάμου, [ Ξένωνος" Εὐβουλίδης 
Εὐχήρου ᾿Αϑηναῖοςβ|. ἄρχοντος Φαίνιος, βουλευόντων 

Μδοθάοηυμῃ ἴδῃ} δ. δ Οἵ. ἢ. 4414 οὐ ποίϊ8. 6 Ποροβίδηδχ Αἰθχϑη-- 

ἀγϑηβϑίβ οχ Τγοδάβθ, ροδίβ, σγδιησηδίίσυβ, γογυτα ϑοδβίδγυπι βου ρίου (ὦ. ΜΠ ον 

Ε. Ηἰδί. ατγ. 11 ρ. 68), δ Απέοομο Μαᾶβῆο οὔτ ἰ γβία οἱ Μοηΐρρο ἰοβαίαβ 

δὰ Τ. Ουϊποίϊπι ΕἸαπιπἰηυ τ τηΐθϑὺ8 οδὲ (ΡΟ. ΧΥΎΠΙ, 471, 4. ὅ0, 8. 1ἵν. 

ΧΧΧΙ͂Υ, 57, 6. Αρρίδη. ὅγγ. 6). Εο ἰθιῆροσο ὨοΙρΐ ργοχθῃίδηη οἱ ἀθοσο- 

γνογυηί. Ρ. Βουοεαγί Ἀρνὰθ ἀ6 ῥΒ]]οΙορσία 11 (4878) Ρ. 816. (ΕἙ. Βομβὰθ Μυ8. ᾿ 

ἈΒ. ΧΧΧΙΨΥ γ". 4158). 1 Ἰρϑῦχη ργοχϑηΐδθ ἀθογθίιμι, αυοὰ ἰηίγα οἀθίῃγ 

(η. 907) Πο8 ἀσυτανΐγοβ 8 οἰ δυ8 τηΐ858808 Υἱοίμηδ8 Αρο]ηὶ Ργίμίο οἱ Νὶ- 

ὭΘΓνΔΘ ΡΥΟΏδΔΟ086 δαάυχίθ8θ ἀοοσθί. 8 Ευοβοὶνγ οἰυδαυθ ἢ]ΐι5 ΕΟΡῺΪὰ 68 

ΑἰΒθηΐθη865 ρϑαὶ τορίάδτγιπι, δβίϑίυδει!, σοισηθιογθηία οὐχ ἃ Ρ]ἰηίο Ν. 
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Τὸ τὰν δευτέραν ἑξάμηνον Μαντία, [[ Παρνασσίου, Μενεστράτου- 
ἤλγρων θεοφίλου ᾿ Ηραχλειώτας. 

ἄρχοντος Καλλικχράτεος, βουλευόντων | τὰμ πρώ- 190|89 
ταν ἑξάμηνον Μνάσωνος, Θρασυ κλέος, Μένωνος. Δημή- 

80 τριος Μνασέα | Θηραῖος. [ ἄρχοντος Καλλιχράτεος, 
βουλευόντων | τὰν πρώταν ἑξάμηνον Μνάσωνος, [ Μένωνος, 

᾿θρασυχλέος: Ἔρρϑων Ζωπύρου | “Ῥηγῖνος. ] ἄρχοντος 
88 Καλλιχράτεος, βουλευόντων || τὰν πρώταν ἑξάμηνον Μνά-- 

σωνος͵ [ἰ Μένωνος, Θρασυχλέος: Μάαρχος Ὀαλέϊριοςϑ9 
᾿Ομοττόνης 10 χαὶ τοὶ υἱοὶ αὐτοῦ Πόπλιος, [ Γάϊος, Μάαρ- 
χος, Κόιντος, Ρωμαῖοι. [ἄρχοντος Καλλιχράτεος, 

90 βουλευόντων [| τὰν πρώταν ἑξάμηνον Μνάσωνος, | Μένωνος, 
Θρασυχλέος" λΛέοντις [ Σωσιχράτεος ᾿Αχραγαντῖνος. | ἄρ- 
χοντος Καλλιχράτεος, βουλευόντων | τὰν πρώταν ἑξά- 

θὅ μηνον Μνάσωνος, Μένωνος, Θρασυχλέος: Στρόμβιχος | 
Διονυσοδότου ᾿Απολλωνιάτας. [ἰ ἄρχοντος Καλλιχρά- 
τεος, βουλευόντων | τὰν δευτέραν ἑξάμηνον Γλαύχου, Δεξι:-- 

100 χράτεος, Καλλία" ᾿Εράτων ᾿Αμφιτίμου [| Λευχάδιος. [ἄρχον-- 
τος Καλλιχράτεος, βουλευόντων τὰν | δευτέραν ἐξά- 
μηνον Γλαύχου, Δεξιχράτείος, Καλλία" Ὀνάσιμος ᾿Επιχρα- 
τίδου Πελλαῖος. 

ἢ, ΧΧΧΙΨΝ, 88. 94 οἱ Ραυδδηΐα ὙΠ, 44, 40, ἔὰαμα ἴῃ ὑἰέι}}8. δα 8 τη} 18. 6 
ΘΟΓΌΙΏ δοίδίο ροδβί 8]105 ἀἰβϑογυῖϊ Ρ. Εουοσδγί δὰ [6085 [Π80Γ. 11 Ρ. 38 5αα., 

ααὰϊ ἀοιηοηδίγανϊϊ, οἰβϑὶ ἰῃ οϑάθιῃ ἴδια οἰΐαια δηίθα οἱ ροβίθα Ὠοιηΐῃᾶ ἰἢ}8 

(αἰδθθηΐ,, ἰδθ ἢ ΡΠ Π065 αυϊάθη ὨΟῺ Θ886 ΟΌΓ ῬὉ]05. ἀσοθυβ ἰαἶδ86 ΒαϊηθΓθ- 

08, αὶ] οχίγοπιο (οι ὶο οἱ ἱῃθαηίθ Δ] 6 ΓῸ ἃ. (Ὠγ. βδθοῦϊο Πογυΐδϑοηί. ΝΌΡΘΡ 

ἴῃ ἐἰα}]ο ΒοΙρΡΐοο (Β0]}. ἀθ σοῦγ. Η6]]. ΥἹ (1884) Ρ. 3987 ἢ. 73) ἰηνθηία8 ο8. 

[Εὔ)χειρ Εὐβουλίδου ᾿Αϑηναῖος) Βἰοτοτηπθιηοῃ, υθι οὰπὶ ἰαρίἀθτα ροδί γϑϑίϊ- 
ἰαΐϑια δη(ᾳυδιη ἰοθάθγβ ΑἸηρηϊοίγοηΐοὶ ἰογϑηῃ ἰηδογίρίι πη 0880 δρρδγθϑί, 

ΕὙΡ ἃ 18 βου]ρίογ! 58 Δ] μλ 6586 γοῦὶ βἰγ}θ οί. 9 ΟΛΛ.ΡΙΘΣ. ϑυρρ!ο- 

γογαηΐ ΕΚ. οἱ Ὗ. ἀυθδιίδηϊοεγῦ. ΝΌΠΟ ἰδ οὐ δοίδιηιιβ Μυί(ἰηθη (ηοΐ. 10) 

Μ. γΜαϊϑυὶϊ Γδονυΐηὶ οοηϑυ}}8 ϑηρβοίο οἰνιίαίοη Ἀοϊλθηϑιη Ὠϑοίυμη 6580, ἀθ 

ΠΟΙΏΪΠ6 ΘΠ} π|ἢ}} ἀυδί! τοὶ παυϊαγ. Εδάθιι ϑογίρίαγαο γαϊΐο ΤΟ ΒΟΥ Γ 

α. 1. ΑἰΔ. 11 466 (Ὀαλέριος). Ροΐγν. 11, 90, 9 (Οάδμων). αοηζο, γᾷ. ἀοῦ 

Αὐϑ5ν. ζὰ Ρογρϑίθοη ἢ. 76 (Σεροΐλιον). 10 Μυϊίίηο8 {ὶυρβοθηΐχ Ηἰρρδ- 
ογ δὴ οὕ Αριϊροηΐυτη Ἀοιηδηΐβ ργοὐ αἰδοῖ (μἰν. ΧΧΥΙ, 40, 8 54ᾳᾳ.) ἃ. Μ. 

γαϊογίο 1 ϑονΐπο οοϑ. 440 ἃ. (ἢγ. ἰῃ ϑβοηδίθῃ ἱηπἰγοἀυοίαϑβ οἱ ἰγἱθυηο Ὀ]ΘὈΐ5 

ΓΤορϑηίθ οἰν(αίθ ἀοηδίυδ οδβί (ἐν. ΧΧΥΙΙ, ὅ. 6. 7). Αηηο 4190 ἃ. Οἢγ. ἰη 

Θχογοίΐα [,. δοὶρίοη δ οααϊ δυ8 Νυτηΐάΐβ ργαθογαὶ (ἰν. ΧΧΧΎΠΪΙ, 41, 412 86α4.), 

80 ἔμῃο οἱ 'ὴ8 οὔπὶ Η}118 (ὁχ φυϊθυβ ὑη18 80} ρϑίγὶ8 ἱμαροσῖὶο τα 88 ἀρυὰ 

[ἀνϊαμα σοιμτηθιηογαίυγ) 16] ρΪ Ρῥγοχθηΐδιῃ ἀθογονογαηΐί, Οἵ. Ηογβο ΧΥ͂ 
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10ὅ ἄρχοντος Ξένωνος τοῦ Ἀτεισίδα, βουλευόντων 1398 
τὰν πρώταν ἑξάμηνον ᾿Αγάϑωνος, Ξενοϊστράτου, Κλεοδάμου" 
ἍἌβρων Καλλίου ᾿Αϑηναῖος 11. ἄρχοντος Ξένωνος τοῦ 
᾿Ατεισίδα, βουλευόνίτων τὰν δευτέραν ἑξάμηνον Κλεο- 
δάμου, Ξένωϊνος,. Δεξιχράτεος. Πραῦλος Φοξίνου Σχο- 

110 τουσσαῖος. 12 |[ ἄρχοντος Ξένωνος τοῦ Ἀτεισίδα, 
βουλευόντων τὰν | δευτέραν ἑξάμηνον Κλεοδάμου, Ξένω- 
γος, Δεξιχράτεος᾽ | Τίτος Κοΐγχτιος Τίτου υἱὸς Ῥωμαῖος 13. 
ἄρχοντος Ξένωνος τοῦ Ἀτεισίδα, βουλευόντων τὰν 

116 δευϊτέραν ἑξάμηνον Κλεοδάμου, Ξένωνος, Δεξιχράτεος" [|| 
Λεύκιος ᾿Αχίλιος Καίσωνος υἱὸς Ρωμαῖος." [ ἄρχοντος 
Ξένωνος τοῦ Ἀτεισίδα, βουλευόντων τὰν δευϊτέραν 

ἑξάμηνον Κλεοδάμου, Ξένωνος, Δεξιχράτεος" | Μάαρχος 
Αἰμύλιος Λέπεδος Μαάρχου υἱὸς ἹΡωμαῖος.᾽5} ἄρχοντος 

Ῥ. 158 864. 44. Ηδθιοὸ (δ|}ἰ80 1. Βαίθηβίβ ἱπίθι. ΡΈΘΓΟΒ αὐἱ ἰῃ ΤὨΘΘΘΟΓΌΠΩ 

οθγίϑιηϊηἰ υ8 νἱσογαηΐί γοοθηβοίογ (ἃ. 1. Αἰΐ. Π1 ἀξ4͵, 44ὅ, Α΄ ἀθ ρτίοτνί 8 αχυΐ-- 

ἀθτ {ἰ}} δοίαίθ τηαβποόορογο ἀἰβδοημίυηί πομπλὶηθ8 ἀοοῖίϊ ; αυ ἰπ τὸ ἰὰ οογίθ 

ΒΌΠΏΩΟ ἰθγΓΘ ἃ ΚΟΘΏΪΘΓΟ ργοηυηί(, δίαπι 680, Ὀγορίον Αἰ] ἀ}8 (γί θυ τη ϑηῆο-- ἡ 

ὨΘΙῺ ΠΟῚ ᾿ίσοῦο 0ΠΓὰ δηηαη 800 8ἃ. ΟἿ. δϑοϑηάθγο ((ί. ᾿ν. ΧΧΧΙ, 415, 6); 

86 ΙηΐγοΥΐ8 88ηὴ0 α. ΗἰΓβο ίο] ἀΐυτλ Βονίομίθ ἀΟΓΡ 5ὅοηῃ8. 6608. ἀδγ ὙΥ ΒΘ ΏΒΟἢ. 

ΡΒΙ].--ἰβί. 6]. 1878 Ρ. 844, αυὶΐ ἰηΐγα δηποῦυ 8840 οἱ 2410 8. (ἮΓ. βραϊἑ τὴ 

[Δ00]8π ἰηδογίρίϑηη ργοηυηίίαί, {115 φγαν βδ πὶ ἀγρυμηθηϊὶ Ὠ0]]8πΔ Γαίϊο-- 

ηθπὶ Πα υΐ8580. Ουοάϑί 8ἰδίϊπη ροϑί ἃ. 200 ΤὨΘΒΘΟΓΌΠπι νἱοίογοβ ἰΠ80ΥΡίο8 ἰὰ-- 

ἀϊοδηυβ, βουὶ ροίοϑι, αἱ ἰάθη ΗδΌΓΟ φαΐ ἰθης ῥυογ νἱοῖΐ, ἀθοθπ) 8η 8 Ῥοβὲ 

ἃ ὨοΙρηΐ5 ργοχθῆυβ ογοϑίυβ δἰῖ. δίῃ δυίθῃῃ αἱΐχυοί ἀθοθηηἶ δ ροϑὲ ἀθιητὴ 

ἰΠατὰ Εἰ] τὰ σοηίθοίαμῃμ ΒΔ η}08, σορβπογαίηθη ποροίδῃηι ἰη(6} } ορσϑτηυδ, αι 

Ὠονίτηυϑ οχ ἰἰΐ}]0 446, ᾳυὶ Ὠ0}10 τηοὰο δὰ τηδίογοιῃ ἱΠΠ πὶ ΗἨΘΌΓΟΠΘΙ ΒΡ60- 

ἴδγο ροίοϑ9. 44 ἴῃ Ευ8θ00 1} ΘΠΡΟΙΙ ΘΟΓΙΙῚ γογϑίοῃο Αὐγηθηΐδοδ (1 ἢ. 2348 δά. 

ΒΟΒΟΘΏ6) ἰηΐον ΤὨΘΘΒΔΙ ΟΓαΠλ βίγαίοροβ αυὶ ἰηἀ46 80 δῆηο 49ὅ ἃ. (ἢν. ἰυογυπηΐ, 

8ΏΠη0 βορίίμηο (189 8. ἢν.) γοσθηβοίῃῦ “Ῥγαυΐϊιι5 Ρῆασαθ (μὶἐ.ι5) Κωϊωδαθιι᾽. 

Ιρ80 ἰφὶ αν ργϑοίυγαθ 80 Ῥγοχθηΐδθ ΠΟΏΟΓΘ ἃ Ὠο]ρηΐβ αϑδοίι8 οϑί. Ἀ. οὶ], 

Ζο ἰΒομ γι (ὧν Νυμ) ϑηηδίῖκ 1 Ρ. 189. 48 Τ, Ουϊποίί5 ΕἸΔΙΆΪ ἢ 8 ΟΟΒ. 
498 ἃ. Οἢγ. Οοὕὐο [ΘΙΏΡΟΓΘ ρῥγοχϑηΐ οἱ ἀδοογηθθαίγ, θη ἰδῆ ἰῃ ατγδθοὶδ 

ογαΐ, 80ἃ Ἀοπιδθ ὀϑηβυγα [ἀρ δίας, υἱ τηοηυϊΐ Α. Μοιημβοη ΡὨ 110]. ΧΧΙΝ 

Ῥ. 33, 4ὺὶ ἰδιηθῃ ἰηϊυτὶα ϑυτηρβὶΐ, ουπὶ ἰδ δηΐθ δ]ΐαιθο οχ οἷβ δῃηηΐδ, ααὶ 

μαΐὰ8 οαἰδίορσίὶ ἰηἰ τ τη ρῥτοχίτηθ ργδθοθάυηΐξ, ργοχϑηῦυτη ἰδοίαμα 6686. ΝΘαῦΘ 

Θηἶπ ἶσ ΒΟΏΟΒ ἰΐογατί ροίαϊξ (οἷ. ηοί. 84). ᾿ 44. Ῥαίοῦ Μ᾿ Αοὶ 1,. {, Καὶ. 

ἢ. ΒαΑΙ ὶ 605. 160 ἃ. Ογ. ΤῊ. Μοιηϊηβοη Ἐρδἤθι. ρίαν. 1 Ρ. 385 ποί. 4. 

1ὅ (08. 491 ἃ. ΟΡ. Ευμ ἴθπη νοὶ τηδχίη]θ Οροδὴ ἀθά586 υὐἱ ατθθοῖδθ 

Γορίοηθ8 ὨοΙρὶβ ργορίθαυδϑ ἃ. Μ. Εὐυὶνὶ: ΝΟ] οτίβ, χυαοσαπλ ῥγναίδβ ἰηΐ-- 

γτηϊοἰ 88 Πα ροραΐί, νἱο θη ἰορμογοί, τηοησἱί Α. Μοχητήβθη ΡὨΐΪο]. ΧΧΙΥ ὑ. 84, 

ΘδΙΏ4υ9 ΟὉὗ σϑαβαιῃ οἱ ργοχθϑηΐδιη ἀδθογοίδι 6886 ἢδυὰ ἐμ ργορ Δ Ὀ  ἐθΓ σοηίθοίί, 
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120Ξένωνος τοῦ Ἀτεισίδα, βουλευόντων τὰν [|| δευτέραν 
ἑξάμηνον Κλεοδάμου, Ξένωνος, Δεξιϊχράτεος᾽ Λύχος Φιλέα 
Ταραντῖνος 16, 

ἄρχοντος Κλεοδάμου τοῦ ΠΙίολυΪκλείτου, |188]1 
βουλευόντων τὰν πρώταν ἑξάμηνον ᾿Ετυμμώνδα, Πραξία, 

125 Πεισίλα. Χαροπῖνος Ἀντάλίλου ᾿Ελεάτας. [ ἄρχοντος 
Κλεοδάμου τοῦ Πολυκλείτου, βουλευϊόντων τὰν πρώ- 
ταν ἑξάμηνον ᾿Ετυμώνδα, [ Πραξία, Πεισίλα: Εὔδοξος 

180 Αἰσχρίωνος ᾿Ελεϊάτας. [ ἄρχοντος Κλεοδάμου τοῦ 
Πολυχλείτου, βουλευίόντων τὰν πρώταν ἑξάμηνον Πει- 
σίλα, ᾿Ετυμμώνδα, Πραξία: Πτολεμαῖος Πτολεμαίου | τοῦ 
Χρυσέρμ(ου) ᾿Αλεξανδρεὺς 17 χαὶ ὁ υἱὸς αὐτοῦ [Γαλέστης] 13, 

186 Πτολεμαῖος Μάχρωνος καὶ τοὶ υἱοὶ αὐτοῦ Κλεόβουλος, 
Πτολεμαῖος, Ἄνδρυτος, ᾿Αλεξανδρεῖς. 
Ἀριστόνιχος ᾿Αριστονίχου ᾿Αλεξανδρεύς 19 
Πτολεμαῖος Πτολεμαίου ᾿Αλεξανδρεύς 20 | Διονύσιος 232 
Κομανὸς 21 ᾿Αλεξανδρεύς ᾿Ι Διονυσίου 
᾿Αρατομένης ᾿Αλεξανδρεύς  ᾿Αλεξανδρεύς 

140 Στράτιος Στρατίου Ναυπάχτιος, [ Φίλων Κάστορος 38 ᾽᾿Αλε-- 
ξανδρεύς, [᾿Αγήσαρχος Τίλχυεύς. 24 ἄρχοντος Κλεο- 

4686 ΡΒΙθ485 Ταγθηϊίηυβ ἃ. 312 8. ΟἾγ. οὐπὶ ΡΘΡ ϑρθοίθιῃ Ἰοραίίοηβ Ἀο- 

[86 65860[, Οὐ Β[4685 ΤῊΣ Ω08 80] οἰίανὶ, 864 οὐπ οἱβ [σ᾽ 6 8 ἀθργθη η808 οἱ 

ἀἂο βᾶχο ἀοίθοίυβ οβί. 1ἰ|ν. ΧΧΥ, 7, 411--.[4. Ουθ δὶ γοὶ ρϑίγοιηῃ 6586 

βΒιδίυθηυϑ, ἰΘΙΏΡΟΓΌΠπιὶ ΟΟΥΐΘ ΓΙΪΟη685 οΟρίΐηθ σοῃγνθηϊθηί. 41 Οἵ. 4691. 

48 Αἀ δυπο ἰπρϑηΐοϑθ οἱ ργοθδ Ποῦ Ε. ἈοπάΘ Μ08. Βἢ. ΧΧΧΥ ὑ. 4158 ῃοΐ. 
4 τοί} Ὡδγγαίίοηθηι ΑΘ] δὶ Ὑαῦ. ἰδέ. 1, 80 Πτολεμαῖος ὁ βασιλεὺς (χαθα 
Ἀ, ἰμ(6}Π16σὲῖ ἘΡΙΡΒδηθια, 806---Ἴ 84 8. ΟὨΓ.) ἐρώμενον εἶχε Γαλέτην (βογ. Γα- 
λέστην) ἰδεῖν καλλιστον κτλ. 49 Αγ βϑίοηἰοιβ ϑαηποῆ 8 Ριο]οταδοὶ Ερ ρδη 8 
ΤΩΘΓΟΘΠΏΔΙ 8 ΓΩὐ Ππἰ 08 ργαϑίαϊ,. Ῥουρ. ΧΧΙΙ, 1, 6. 48, 1. 40 Ὑογβυυ 

487---489 αἰϑροβί 61 4υ6}}8 ἰη ἰδρίἀθ ϑϑί δχαργβϑὶ υἱ δρρϑγογοί ἥδσὶ ροβ86 

αἱ δὰ ποιηΐηδ Κομανός οἱ ᾿Αρατομένης, φιδ6 δοπίγα δΒυΐιΒ οδία!οσὶ ΤΠΟΓΘΠῚ 
Ρδίγοηγτηϊοὶβ οϑγθηΐ, ΟΧ Υ. 487 βυρρΙοαίυν Πτολεμαίου. Ουοα Ὠθϑοῖο 8η οοη- 

Ὡγιηθίυν ΡΟΙΥΙΐ ἰθϑιϊηοηὶο ΧΧΧΙ, 48, 4 αὖἱὶ ἃ. 460 ἃ. (ἢν. ἀσοιηϑημ οἱ 

Ριοϊοτιηδθῦμ ἰγαίγοϑ ἃ Ῥίοϊθίηδθο ΡῃγυβοοηΘ Ἀοιηδιη Πλ͵8808 ὨΔΙΓΔί. 41 ἀο- 

ΙΏ8η118 ἃ. {69 ἃ. ἢν. Ρίοϊθίμδθο Ρμυβϑοοηὶ ουπλ ΑὨἰίοοο Ερίρηδηθ Ὀ6]] πὶ 

βογθηίίὶ ἴῃ σομϑβι!ἰο {πϊξ (ΡοΙγΡ. ΧΧΥΠΠ, 419, 4), αἰΐίχυαοί δῃηὶΐβ ροϑί 80 θοάθῃ 

ἈΟΙΏΔΙῺ ΤἾδ88 68. (ηοἱ. 40). φὰ Βογίδ5886 ἷἱσ Ὠίοηγδίί ΤΗγαοὶβ, αυΐ ἃ. 

246 ἃ. (Βγ. Ρι(οϊοιηδοὶ Ρμῃ]ορδίογίβ τ ἰ θ8 ᾿γαθογαῖ (Ρουθ. Υ, 65, 10) ΗΠ 18 

68. 48 (. 1. Αἰ(. 11 884 φρορυϊυβ8 Αἰμοηϊοηδίυμη (δϑίογὶ ουϊάδηη ΠΟΠΟΓΘΒ- 

ἀθοογηί, φαὶ τ] Ὁ ναϊορδί δριὰ Ρίοϊθριηδθυί αφυθηάϑιι γοβθῃ, αυθλ ΚΟΘἢ- 

ἰογὺβ Ευογροίδιιῃ (847---4424 ἃ. (ἢ γ.) ροίυ8 αυδῖὴ ΡὨϊοραίοτα (888---40ὔ 8. 

Ον.) 6886 ρυίεί. Εἰυ8 ἢ] 8 δβίηθ ἀυβρίο Ρμΐο οί. 44, Ταωεύς [ἰορὶβ 



902 ΡΑΓΒ ῥυίογ. [498 

δάμου τοῦ Πολυχλείτου, βουλευόνίτων τὰν δευτέραν 
145 ἑξάμηνον Ἥρυος, Ὀρϑαίου, [| Ξενοχράτεος" Λεόντιχος ᾽᾿Αρι- 

στοβούλου ᾿Ασχειεύς 35, 
ἄρχοντος Μαντία τοὺ Πολύωνος, βουλευόν- 

των] τὰν πρώταν ἑξάμηνον Σωδαμίδα, Πολυχράϊτεος᾽. ενει- 
χίδης 238 Δορχύλου Θηβαῖος. 

160 ἄρχοντος Εὐχαρίδα τοῦ Φαίνιος, βουλευϊόντων 
τὰν δευτέραν ἐξάμίηνον᾽ 31- ----τ- πτππσπτσππσπ-το--- ] 

[ἄρχον]τος Πεισίλα, βουλευόντων τὰν πρώταν | 1816 
[ξξάγμηνον Θεοφράστου, Ξένωνος, ᾿Αριστοτέλεος᾽ Ϊ . . «λων 
Εὐδάμου Τριχονεύς, Πυϑόδωρος Μεγιϊστοτίμου Ναυπάχ- 

1ὅδτιος. [ἄρχοντος Πεισίλα, βουλευόντων τὰν δευτέραν | 
ἑξάμηνον Κλεοδάμου, “ρυος, Φιλαιτώλου" [ Κλέων Φι- 
λιστίδα Ὠρώπιος. ] ἄρχοντος Πεισίλα, βουλευόντων 

1600 τὰν δευτέραν ἑξάμηνον Κλεοδάμου, Ἥρυος, Φιλαιτώλου " 
Θρασύλοχος ᾿Αλεξάνδρου [᾿Ατράγιος 28, ᾿Αριστοχλῆς ᾿Αρι- 
στοχλέους [“ Αλικαρνασσεύς. 

ἄρχοντος Νιχοβούλου μηνὸς ΒουΪκατίου, βου- 1866 
106 λευόντων τὰμ πρώταν ἑξαάϊμηνον Δεξιχράτεος, Εὐχλείδα, 

Ξενοίστράτου: Καφισόδωρος Θρασέα, Ξενότιϊμος Φιλαιτώ- 
λου, Θράσων Μύτωνος, Λεπαδεῖς. [ ἄρχοντος Νιχο- 
βούλου, βουλευόντων τὰν δευτέραν ἰ ἑξάμηνον Εὐχρά- 

110 τεος, Δάμωνος, Ξενοχάρεος"᾿ ἀπολλωώψιος Δημητρίου Χῖος. 
ἄρχοντος Νικοβούλου, βουλευόντων τὰν | πρώταν 
ἑξάμηνον Εὐχλείδα, Δεξιχράτείος, Ξενοστράτου: Δάμαρχος 
᾿Αγησία Θισβεύς. 

11 ἄρχοντος Πεισίλα, βουλευόντων τὰν δευτέραν 1816 
ἑξάμηνον Κλεοδάμου, “ρυος, Φιλαιτώλου: Ξένων Ξέ- 
νωνος Κασσανδρεύς. 

ἄρχοντος Εὐχράτεος, βουλευόντων τὰν | πρώταν 1854 
ἑξάμηνον. ᾿ Αβρομάχου, ᾿Αρχελάου, [ Ξένωνος. Εὐάγγελος 

180 Εὐχράτεος, ᾿Επιτέϊλης ᾿ Ἑρμαίου, Λεβαδεῖς. [ ἄρχοντος 

Επιθπάδρυηί Ὗ. οἱ Ε. 46 ϑίορῃ. ΒΥΖ. ΓΑσχειον, πόλις Ἀχαΐας " τὸ ἐϑνικὸν 
᾿Ασχειεὺς ὡς Σιγειεύς, ἹῬοιτειύς. 46 Νυιηοτυτα Πἰἰογάγυτη αῦδ6 ἰηἰ(ο πο- 
τηἰηἰβ ἰπίογοϊἀοτίηΐ ἱποθγίυτη 6880, 86 (ογίαβ86 [Φερ)ενεικίδης ϑοτίρέυμη [α}886 

δαἀηοίδηϊ ἪΝ .-Ε. 41] ἰἰδροἰάα νογϑυτ ἱπιηροΓίοοίατμη τοϊϊαυϊ,. ὙΥ.-Ἑ. 

48 ἘράθΠη 8ΏΠΟ Ῥγδϑίοι" ΤὨθϑβδίογυτη οταί. Νδϑιη αὐἱη ἰάθη Ὠοῖηο 8βἰ( αυἱ 

ἃρυάὰ Ευϑβορίυμη 1 Ὁ. 4846 ἀθοίπηο ᾿ἰοοὺ τγϑοθηβοίυῦ Τγασπμακῆμς Αἰδαασπανὶὲ 

(Λιἐι5) Αἰγασαπδ, πθθο ἀυδίϊαθίί. Οἵ. Ἀ. ὙΝοΙΓ 1. 1. 
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Εὐχράτεος; βουλευόντων τὰμ πρώϊταν ἑξάμηνον ἡ Αβρο- 
μάχου, ᾿Αρχελάου, Ξένωνος" ᾿Αμμώνιος ᾿Αμμωνίου |᾿Αλα- 

186 βανδεύς, Ζωΐλος “Ἱστιαίου ᾿Αλεξανδρεύς, [[ Γλαύχων Πτο- 
λεμαίου τοῦ Χρυσέρμου ᾿Αλεξανδρεύς.29 

ἄρχοντος Φαίνιος, βουλευόντων τὰν | δευτέραν 1910 
ἑξάμηνον Παρνασσίου, ] Μενεστράτου, Μαντία: Βότρυς 
Τιμοίϑέου ᾿Αλεξανδρεύς. 

190 ἄρχοντος Εὐχράτεος, βουλευόντων | τὰν δευτέ- 1854 
ραν ἑξάμηνον Κράτωνος, [ Ὀρϑαίου, Σωδαμίδα ̓  Σχύμνος 
Ἀπελλοῦ Χῖος 80, 

19ὅ ἄρχοντος Κράτωνος, βουλευόντων [||τὰν δευτέ-- 184|3 
ρᾶν ἑξάμηνον Πεισιλάου, | ̓Ανδρονίχου, Σωσινίχου " Διόγνη- 
τος, [] Δημᾶς Καλλιχράτεος, Χῖοι. 

ἄρχοντος Ἀρισταινέτου, βουλευόντων | τὰν πρώ- 1882 
200 ταν ἑξάμηνον ᾿Αμύντα, ᾿Αρχελάου, [[ Πράξωνος" ᾿Ολυμπιό- 

δωρος ᾿Ολυμπίχου ᾿Αϑηναῖος. 
ἄρχοντος Δαμοσϑένεος, βουλευόντων | τὰν δευ-- 1821 

τέραν ἑξάμηνον “ρυος, Σωδαμίδα, | ̓Αστυόχου Νιχάνωρ 
Λυχίσχου ᾿Αμβρακιώτας, [᾿Ολύμπιχος Εὐμήλου 81, ᾿Ἐπι- 

205 χάρης Καλλίππου, [[Φιλοχράτης Δεξιάρου, Κορωνεῖς. 
ἄρχοντος ᾿Ανδρονίχου, βουλευόντων | τὰν δευ- 181|0 

τέραν ἑξάμηνον Καλλία, [ Δαμένεος, Κράτωνος Δωσίϑεος 
210 Ζωΐλου Καλχηδόνιος, [[|᾿Αντίπατρος Μενεδάμου Κορίνϑιος. 

ἄρχοντος Μαντία, βουλευόντων τὰν [ πρώταν ἐξά-- 18019 
μηνον Διοδώρου, Ξένωνος, Ὶ Σωσινίχου" Εὐφανίσχος Καλ- 

ο΄ λιξείνου, καϑ᾽ υἱο[ϑεσίαν δὲ Νικασιδάμου, Πιστόξενος Πυ- 
216 ϑοδότου, [[ καϑ᾽ υἱοϑεσίαν δὲ Θήριδος, Γοργόνας Κλεισιμ-- 

βρότου, | Πειϑιάδας Κλεομβρότου, Βωλίων ᾿Αἰλεϊξάνδρου, 

49 ΟἿ, 4691 οἱ συρτὰ νυ. 189. 80 Ηυσππο ρσοοργαρῆυπ) 6886 οοηΐθοοὶί Ἐ. 

Βομάο Μυβ. Ἀῃ. ΧΧΧΙΝ τ. 4ὅ8, ρῥδίγϑοιι [ογίδ596 ΡΒ ἢ] Οϑορῆππι Αοδαθῃίουω, 

Αγοϑϑι]αὶ αἀἰδοίρυ! απ, οοΙμπηθιηογαίαμ ἃ Ρ] υἴϑροῦο ἀθ δά]. οἱ 81η. 992 ὑ. 68 ἃ 

δὲ Αἰβθῆδθο Χ 440α. 81 ΟἸγρομῦστη ΟΟΓΟΠΘΏΒΘΙ Βοιηδηοτυτη 8θοίαίο- 

ὕϑηγ ΘΟΙΩΙΘΙΠΟΓΔΙ ἃ ΡοΪγθὶο ΧΧΥΙ, 1, 9 πιοοηυΐϊΐ Α. Μοιηβοῃ ΡὨ]]οΪ. 

ΧΧΙ͂Ν Ρ. 8. [Ιἄἀθηὴ ποιῆθη γράϊξ ν. 846. Ουδὸ ΓῸ8 δἰ. ϑἰπὸ ἀυδίο ἰη(6116-- 
βοπὰδ οϑύ, υὐ οὐ 1116 ὈΪ8 ἰμδουῖίδο ὨΙΡθΟΒ πηΐβ886 ἰηἰογοβϑοί, αὖὰ ἴῃ ΓΘ 

50] ] 06 οὐαί τ ΟἸΠ68 ἰπϑοῦὶ ργοχϑηΐα Ποηογαγθηίυγ (οἷ. ποῖ. 7), 6 ΓᾺ ἢ6- 

δἰοροηςία δἰνο οὶ] νίοηθ Ὀθηθῆσὶΐ δηΐθα ἰῇ θυμῃ (ΟἸ]α(ὶ οἷὰβ Ὠοιηθῃ οἰΐϑιη 

'ῃ δἰίογατη ργοχϑηΐδθ ἀθογοίστη γϑοοϑρίυτη βἰδίμϑιηυϑ. ἴδ Μοιηϑδηυβ ἀ6 

βἰτα}} ἰηἰογργοίδιίοηθ οορσίἰνογαί, 864 ἀυδ ίαθαί φυϊα 5:0 ρογβϑυδϑογαῖ ᾿ἰου 586 

θυμάθτῃ Ποιχίηθη Ὁΐ8 60 ΠΟΏΟΓΘ δἰποὶ (οἴ. ηοί. 48). 



2304 ῬΑΓΒ ὈΓΙΟΓ. [198 

[᾿Αγήτωρ Δαμοστράτου, καϑ᾽ υἱοϑεσίαν δὲ [ Τιμοστρά- 
του, Εὐέλθων Αντιδότου, Στράτων |᾿Αριστοχράτευς, Κλεώ- 

220 νυμος Δαμοχράτευς, [[ἱῬύδιοι. 
ἄ[ρχο]νίτος ΕἸ αγγέλου, | βουλευόντων τὰμ πρώ- 1198 

225 τὰν ἑξάμηνον Βούλωνος, | Αἰαχίδα, Μελισσίωνος᾽ Διβ- 
νύσιος Ληγέτου ᾿Ελεάτας. [ ἄρχοντος Εὐαγγέλου, 
βουλευόντων τὰμ πρώϊταν ἑξάμηνον Βούλωϊνος, Αἰαχίδα, 

280[Με)λισσίωϊνος: Μικυϑίων Μιχυλίωνος | Χαλκιδεύς 82, 
ἄρχοντος Πραξία,, βουλευόντων τὰν [ πρώταν ἐξά- 1187 

μηνον Ννάσωνος, Σωτίϊμου, ᾿Αμφιστράτου᾽" ᾿Απολλωνίδης 
235 Ασχληπιοδώρου Ζεφίυ)ριώτης 88. ] ἄρχοντος Πραξία, 

βουλευόνίτων τὰμ πρώταν ὁξάμηϊνον Μνάσωνος, Σωτίμου, 
240 [᾿Αμφιστράτου" ᾿Αϑηνίων [|᾿Αϑηνίωνος Κορίνϑιος. [| ἄρ - 

χοντος Πραϊξία, βουλευόντων τὰν | δευτέραν ἑξάμηνον 
245} Καλλία, Δαμένεος, [ Βάχχιος: ᾿Ολύμπιχος | Εὐμήλου 34, 

Μίχχων Διοίνυσοδώρου, ᾿Αϑανίας [᾿Ἐπαινέτου, Κορωνεῖς. 
250 ἄρχοντος Μελισσίωνος, βουλευόντων τὰμ [πρώταν 111|6 

ὁξάμηνον Δεϊξιχράτεος, ᾿Αρχελάου, ᾿Ανδρομένεος" Δαμέας 
25 Θεάνίτου Βούριος, [ Φιλόνιχος Σωχράτεος |᾿ Ελατεύς. [ἄρ - 

χοντος Μελισσίωνος, βουλευόντων | τὰν δευτέραν ἐξά-- 
2600 μηνον Πραϊξίϊα, ᾿᾿Ανδρονίχου, [{[᾿ Ἀριστίωνος" Πολέμων Μι- 

λησίου ᾿Ιλιεύς 86, 

ἄρχοντος ᾿Αρχέλα, βουλευόντων τὰμ πρώταν 1154 
ὁξάϊμηνον Μελισσίωνος, Ξένωνος, Βούλωνος" [ Καλλιπ- 
πος Σωχώρου ᾿Ελατεύς. 

206 ἄρχοντος Ξενοχάρεος, βουλευόντων [τὰν δευτέ- 1166 

. 8ὲ ΝΜιίογίμίο (μαϊοϊθηβίυ τη ῥγϊηοΘΡ8 8. 4192 ἃ. Οἢγ. ἰγυβίγα ᾿τροάϊΐγο οο- 

Ὠϑίυβ οΓαΐί χιυοιηϊηθ8 οἶνθ8 ἀθϑοῦία Βοιῃδηογυμπὶ 8οοίϑίδίο οἂπὶ ΑοίοἹ 8 οἱ Αη- 

(ἰοσΒὸ 86 δοῃίυηρσογοηΐ (ἰν. ΧΧΧΨΥ, 88, 4. 46, 9. ὅ0, 40. δ, 6). ΑὨηΟ 4170 

ἃ. (Βγ., φυδωνίβ ροάϊδυβ οαρίαβϑ, ἃ οἰνίθυβ Ἀοϊηδίῃ ταϊβ88 θδϑί αυὶ 4υθγο- 

γί ἀθ δυδγί (ἰδ τηδρίϑίγαί πὶ Ἀοιηδηογῦυμ ([ἰν. ΧΙ1ΠΠΙ, 1, ὅ). 8338 (. 

Βίορῃ. ΒγΖ. Ζεφύριον᾽ ἡ ̓ Αλιχκαρνασσὸς τῆς Καρίας οὕτως ἐκαλεῖτο. χαὶ πόλις 
Κιλικίας. τὸ ἐθνικὸν Ζεφυριώτης. 84. Οἵ. ηοί. 814. 8ὅ Ῥογίοροίδπῃ 
ἰηἰ6 ρου πὴ 6886 ἀοουὶϊί Ρ. Εουοεγί Ἄθνυθ ἀ6 Ρῃ]]οϊορίὶθο 11 (4878) Ρῥ. 315. 

Νδὴ συμ ραδίγίϑι οἱ δϑίδίθῃῃ σοηνθηΐγο, ἔπηλ 1||Ὸ ροί Ββίτηυπλ ἰθιρογο υ8ἰἷ- 

ἰδία [υ͵5580 Οἰν δι δ8 608 ΠΟΙ Ώ08 ὈΓοχθηΐδ δ᾽ ἰβϑαθθ ΒΟΠΟΓΙΡΌΒ ΟΓΏΔΓΘ, 

4υΐ οἀγηΐηἰρυ5 δὺ ᾿ἰγῖ8Β ρϑάρϑίγὶ ογδίίοηθ δοιῃροϑὶβ ἰαυἀθ5 θαυ Ο6|6-- 

Ὀγδβϑϑθηῖ ; αἰαὶ Ροϊθιηοηθῃ περὶ τῶν ἐν Δελφοῖς ϑησαυρῶν 8ογρ5880 (ΡΙαί. 
αυδοβίί. οοην. Υ᾽, 3 Ρ. 67ὅ 0). Νϑαᾳυο οὐβίαϊ ϑυϊάδο ἰδϑιϊηοηΐα, αυϊ ΘΌΠὶ 

Ἐῤηγέτου ΠΙϊατη ἀἰοὶ!; δὰ ἰῃ ΒΟ βΘΏΘΓΘ ΘΥΓΟΓΘΒ ἰΓΘαΌΘΩ Β8ἰ πὶ 8αηί. 



498] 1. ΑὉ ΑἸἰοχαηάγὶ Μαρηΐ τπιογίθ δὰ ἀουγίπί ματι ἀοἰθίϑμ. 8405 

ρᾶν ἑξάμηνον ᾿Εχεφύλου, Πραϊ[ξζονος, Θεοφράστου" "Αδμίη 
τος ᾿Αριστομέϊνεος, Σωμένης Σωμένεος, Καλλιχράτης | 

210 Νέωνος, Σιχυώνιοι, [ Μνήμων ᾿Αρίστωνος Πάφιος, [|Πεισί- 
λας Κρίτωνος ᾿Ελατεύς. 

ἄρχοντος Αἰαχίδα, βουλευόνίτων τὰν δευτέραν 1132 
᾿ ἑξάμηνον Εὐϊχράτεος, Ξενέα, Δαμοχράτεος᾽ Νίχανδρος ] 

216 Μενεχράτεος Ρωμαῖος" εἶμεν δὲ αὐτῶι [[ γᾶς χαὶ οἰχίας 
ἔνχτησιν. 

ἄρχοντος Κλεοφάνεος, βουλε[υϊόντων | τὰν δευ- 1121 
τέραν ὁξάμηνον Αἰαχίδα, Μελι[ςσίωνος, Λαϊάδα προξενία 
ἐδόϑη παρὰ τᾶς πόΪλιος χατὰ τὸν νόμον ᾿Ασχληπιάδηι Μη- 

280 τροίδώρου, Δημητρίωι ᾿Αναξίππου, | ̓Αντιοχείοις 86 ἀπὸ 
᾿Απάμου 81 [ ἄρχοντος Κλεοφάνεος, βουλευόντων | 
τὰν δευτέραν ἑξάμηνον Αἰακίδα, [ Μελισσίωνος, Λαϊάδα" 

286 Φιλόνιχος [| Θεωνίδα ̓  Υανπόλιος. 

ἄρχοντος Λαϊάδα, βουλευόνίτων τὰν πρώϊΐταν 110|69 
290 ἑξάμηνον [ Βαχχίου, ᾿Αριμστίωνος, ᾿Αμυ νέα, οἵδε πρόξενοι" 
296 Αντίφιλος [᾿᾿Αρίστωνος [[ Ταναγραῖος, [ἴΑλεξις | ̓Αριστέα 
800 ᾿Ηραχλειώτας, Ι Διόδωρος [[ Ἡραχλείδου [ Ταναγραῖος. 

β ἄρχοντος Πύρρου, βουλευόντων ᾿Αϑάμβου, ᾿Αρ- 
᾿χία, | Δίωνος". Νίκων Νικίου Μεγαλοπολίτας, ᾿Εχεχράτης 

806 [᾿ Ἐχεκχράτου, Φίλων Φιλοκλέους ᾿Αργεῖοι, Πυϑῆς [{᾿Απολ- 
λωνίου ᾿Αϑηναῖος, [ Θεόπομπος Νίχωνος Σικῃώνιος, Ι Νί- 

χων Διοδώρου Θηβαῖος. 

ἄρχοντος Εὐχαρίδα τοῦ Φαίνιος, βουλευόντων 
τὰν δευτέραν ἑξάμηνον Εὐδώρου τοῦ ᾿Αἰμύντα, Ξεναγόρα 
τοῦ Εὐχλείδα, γραμματεύοντος δὲ Εὐχράτεος τοῦ Καλλι- 

810 χῶγος᾽" ᾿Ισίδωϊρος Διονυσοφάνεος Αἰολεὺς ἀπὸ Ασσου. | 
ἄρχοντος Εὐχαρίδα τοῦ Φαίνιος, βουλευόντων τὰν 
δευτέραν ἑξάμηνον [ Εὐδώρου τοῦ ᾿Αμύντα, Ξεναγόρα τοῦ " 
Εὐχλείδα, γραμματεύοντος [ δὲ Εὐχράτεος τοῦ Καλλιχῶ- 
νος᾽ Πολύαινος Πολυαίνου ᾿Αλε[ξανδρεὺς ἀπὸ Αἰγύπτου. 

86 ϑίθΡῃ. ΒΥΖ. 8. ᾿Αντιόχεια᾽ τὸ ἐθνικὸν πασῶν ᾿Αντιοχεὺς καὶ ᾿Αντιόχειος 
καὶ ᾿Αντιοχὶς τὸ ϑηλυχόν. Νϑπι ἀδίϊνῃ ρ]ῸΡ. ποπλίηίβ ᾿Αντιοχεύς, ϑὶ ῃο  Ββί 0 

{Π0Ὸ ἀϊδ)θοιὶ Ὠϑιρμίοδθ αἰϊδγυπθαυθ ὨΟΠ ΔἸ] Γπὶ ποίδρ δ βῖο 8118 ὁ8861 ἰδρί- 

οἰάα, οοτγίθ ᾿Αντιοχέοις βίηθ ἰοίϑ 6886 ἀδραί. 81 Ουθ ἰοοῦπὶ βἰμηϊβοοί 
ΠΟΘ ἼΑπαμος, 129 ἰβπογαγο ἰδίθογ. [ηἰ6]]ϑβοηὰδ νυἱάθίυγ Απίοομία δὰ 

ὈΔΡΒΏΘΏ. 

ὈὲἐἐΘαΌΟΥ ΤΟΥ, 5.]1οκο. 40 



206 ῬΆΓΒ ῬΥΪΟΓ. ᾿ [499---- 

199 ΜδυπΟΓ οχ ῬϑΙοροηη650 ἴῃ τηυδουτῃ Νδηϊδηστῃ {Π|δία τ. 
Ἐὰ. Βοθοκὴ (. 1. α. 4838. 

Τίτον Τίτου Κοΐγχτιον ἴ, στραταγὸν ὕπατον2 Ρωμαίων, ὁ δᾶ-- 
μος ὃ Γυϑεατᾶν 8 τὸν αὑτοῦ σωτῆρα. 

{ἰ{᾿όγᾶθ ΑΘΗ͂Σ, οἱ. Ο τιϊηοῦὶβ χυδῖὰ το]ΐψχυδο τοαρσηϊυἀη8. 41. 
Ουϊποιίίτιβ ΕἸδι)ϊηΐ 8 ο058 498 ἃ. (ΒΓ. ἃ Οἵ. Τῇ. Μοιηηβθη Ερδι. ορίβν. 

[ρ. 928 584α4ᾳ., ᾳυΐ ἀοουΐϊΐ ἢδηο ρμ]θηϊογθιῃ οἱ δηξ αυϊογθη 6886 σΟὨΒῈ}}8 βἰρηὶ- 

Ποδιοηθηη, ΘΧΡΓΘΒΒδΠῚ 8'ὴ6 ἀσθρίο ὁχ 1,δίΐῃο “ργαθίουῦ πιαοΐπδ᾽. Ῥοϑβίθα ἴῃ 

οἷὰβ ἰοουμ βυσοθβϑὶξ Ὀγονΐοῦ ὅπατος, οαΐα8 δη(φυϊβθίτηα τ) Θχϑιαρ πη Π80685 

ἰηίγα ἢ. 346, 48 (ἃ. 474 ἃ. (ἢ γ.), γϑοθῃ ἰβϑίπηδ δηϊ αυΐογίβ υδὺ8 941, ἃ (138 

ἃ. ΟΒγ.) οἱ δρυὰ Ροϊγδίυμῃ ἵ, ὅ8, ὅ. ΥἹ, 14, 8. ΧΥΠῚ, 46, δ, ᾳφυὶ ρτγδοίθγθα 
υδίᾳυα ἰδπὶ βἰτηρ οὶ ὅπατος αἰὰγ. (Οδίογυμη οὔτ εἰς {ἐς} 8 ἱποίϊἀ ΓΟΘΙ[ΌΓ, 

(οἴ. ἠοΐ, 8) ῥΓῸ οοηβυϊο οτγὰί Ουϊηοίί8, ΠΟῚ ΘΟ80}. ϑ86ἀ δηίᾳυΐογο ἰθι- 

Ρογὸ ἀγδθοὶ ἱρϑ88 τηδρίϑίγαϊαυτη νυ σϑθ.} }}8 ἰδ ἀ6 οἷβ υἱυπίυγ, φιὶ ἐτπὰρ6- 

γίατα ρῥγογορδίαπι Παθθηΐ. 8 αγίΒίαμα Ουϊηοίί 8 σορὶΐ ἃ. 1956 ἃ. Οδγ. (οἵ. 

ἱνν. ΧΧΧΙ͂Ν, 49, 18); σωτῆρα ουτῃ νοσϑηΐ αγίμοδίδθ, χυΐδ 608 8 Νδθίἀ 8 

ἀοιηϊπαίίομο ᾿ἰδογανοσγαί. Βοθοκῆ. . 

200 ΤάΡυ]δθ ἀυδθ τυ οΥ 5 ἃ] ̓  ἰηγοηίδο [ιρβδοὶ. Ἐδά. 
Κυτηδημα 5 ̓Αϑηναίου ΙΧ ρ. 348. 806. [,οΟἸ]πρ ΜΕ ΒΘ ρθη 468 
ΔΡΟΒ. [π8ὲ. ἴῃ Αἰμθη ΥἹ (4884) Ρ. 96 584ᾳ. Εἴ. οἰυβάθμι δααὶ- 
ἰδηπηθηΐα τηδχὶτηδη) ρϑγίθηη οχ Τῇ. Μοιῃηβοηὶ ᾿ἰ0 15 ΘΧρΓΘβ8ἃ 
ἰδ 4. Ρ. 943 βαᾳ. 

-πεπ-τια---π--ς- [ἐν]τοῖς ψηφίσμασι τοῖς ὑπίεράνω γεγραμμέναίις. 
τοῦ δὲ δήμου ζητοῦντος] καὶ καταχαλουμένου μετὰ πάσης [φι- 

ὅ λοτιμίας τοὺς] ἐπί(δώγοντας: ἑαυτούς, χαὶ ψηφισαμένου [ἴϊνα τοῖς] 
πρεσβεύσασιν ὑπὲρ τῆς πόλεως πρός τε | [Μασσαλιήτας καὶ 'Ῥω- 
μαίους τίμιόν τι ὑπίά)ρξειΣ2 παρὰ τοίῦ [ δήμου χ]α)ὶ 8 ἵνα, ὅταν 
ἐπανέλθωσιν οἱ πρεσίβ)ευταί, προβο[υἱλεύσει ἣ β)ουλὴ χαϑότι 
τιμίηϊϑ]ήσονται 3, καὶ προβληϑέντων | τινῶν χαὶ] οὐχ ὑπομενόν- 

1ἰϑγθ νΟΪραγο8 ργαθίοσ Σ. [ηἰ6 Ὁ ῥυΐογίβ ἰδῦυϊδα ἤπθι (Υ. 44) οἱ 8]- 

ἰδία 8 ἰῃἰἰυτῃ (ν. 44) ρουρϑυοοβ τηο 0 Ὑθγϑα8 ἰπίογοί ἴ880 ἐθϑίαίαν 1,.. Ρ]Θ1- 
βοϊ τα 1, ρβδοθῃογυη οϑί ἀθ μομογίθυβ Ἠθρβθϑβίδθ χυΐ οὔπι ἀυοθαβ 8118 

οἰνὶ θὰ5 Ἰοραίίοηθβ δὰ Μαδβϑίϊθη868, Βοιηϑῃ δᾶ βοηδίθπι, (ογίηίδυπι δὰ Τ. 

Ουϊηοιίαπι ΕἸΔΙΛΙ ἰ υ ΡΟΥΘ ΘΟΏ80}16 βυβοορογαί. Ηδβ ἰθβαί οηθϑ 8ηηοῸ 4196 8. 

ΟὨΡ. ροβϑίδβ 6886 τηοησἱί [,., ἰἴὰ αἱ ἀδογοίαμῃ δὺϊ οἰάθιῃ δΏΠΟ δυΐ ῬΥΌΧΙ Π1Θ 

ἰπϑθαυθηϊί ἐγ ρθυθπάσ 8. 4: ἘΠῚ ΛΔΩΞΖΟΝΤΑΣ 8 ΥΠΛΡΞΕΙ 8 ΑἹ 
4 ΤΙΜΙΠΉΣΟΝΤΑΙ. 



φρο] Π|. ΑὉ ΑΙεχϑηάγὶ Μαϑηὶ πιογίϑ δὰ Οοτίπίμαπι ἀοἰοίδτ. 807 

10 τῶν, ἐνίων δὲ χαὶ χειροτονηϑέϊντίων χαὶ ἐξοϊμοσαμένων διὰ τὸ 
᾿ μέἔγεϑος., τῆς κομιδῆς [καὶ [ τῆς ὀχλήσεως,] Ηγησίας προβληϑεὶς 

ἀντὶ τοῦ ἐξομόοίασίϑαι χειροτον]ηϑεὶς καὶ ἀ(ιωθϑεὶςὅ ὑπὸ τοῦ 
᾿δήμου οὐδὲν [ φροντίσας 6 τῶν] κατὰ τὴν ἐχγδημίαν χινδύνων, 
ἀλλί[ὰ ἐν [ἐλάσσονι ϑέμεϊννος τὰ χαϑ᾽ αὑτὸν τοῦ τῆι πόλει συμ- 

1 φέξρονίτος ἐπεδέξατο] τὴν πρεσβείαν, καὶ ἐγ(δ)ημήσας 8 καὶ πα- 
[ραγεἰνόμενος εἰς τὴν] ᾿Ελλάδα, ἐντυχὼν μετὰ τῶν συμπρίεσίβευ- 
τῶν τῶι στ]ρατηγῶι τῶν ᾿Ρωμαίων τῶι ἐπὶ τῶν ναζυτιἰκῶν Λευ- 
χίωιϑ ἀϊπελογίσατο αὐτί]. διὰ πλειόνων διότι σἰυγγενὴς ὧν χαὶ] 

40 φίλος 190 ὁ δῆμος τοῦ Ρωμαίων δήμου ἐξαπέσίτειίλεν αὐτοὺς 11] 
πρὸς αὐτόν, χαὶ διότι ἀξιοίη αὐτὸν καὶ παρα[χαλοίη μετὰ τῶν 
σϊυμπρεσβευτῶν, ὄντων ἡμῶν συγγενῶν τῶϊν Ῥωμαίων, προνοεῖν 
περὶ τῆς πόλεως ἡμῶν, ἵνα συντελῆταίι ἃ δοκεῖ εἶναι] λυσιτελῇ 
τῶι δήμωι --- ἐπιβάλλειν γὰρ αὐϊτοῖς [| ἀεὶ προΐσϊτασϑαι τῶν 

δ τῆι πόλει συμφερόντων διά τε [τὴν ὑπάρχουσαν ἡμῖν πρὸς. 
αὐτοὺς συγγένειαν, ἣν καὶ ἀποίδέξασίϑαι αὐτούς 12, χ]αὶ διὰ 
τὸ Μασσαλιήτας εἶναι ἡμῖν ἀδελίφούς 13, | οἵ “εἰσι φίλοι καὶ 
σύμμαχοι τοῦ δήμου τοῦ Ρωμαίων --- χίαὶ ὅταν παρ᾽ αὐτοῦ 

80λάβωσιν ἀποχρίσεις τὰς ἁρμοζούσας τίβ..... [««ὐνν ον . 
στείλασθαι δι᾿ ὧν εὐθαρσέστερος ὃ δῆμος. [|...... . Παῖς 
διασαφεῖ ἀποδεχόμενος 15 τὴν [ιαν 
τὴν ὑπάρχουσαν ἡμῖν πρὸς 'Ῥωμ(αίους, [ καὶ ὑπέσχετο 16, ἐὰν 
πρός τινας φιλίαν ἢ ὅὄρχια ποῆται, [διότι [ ἐν τούτοις 17 πε-- 
ριλήψεται τὴμ πόλιν ἡμῶν καὶ διατηρίήσει [ τὴν δημοχραϊτίαν 

ὅδ ΑΞΙΩΘΕΙΣ. 6 ϑυρρ!ονί. οὐδίένα | λόγον εἶχε Ι.. 7 Ε΄. 60}, 9. 114, 
408. 489, 8. 8 ΕΓΛΗΜΗΣΑΣ 9 1,. Ουἱηοίυ5 ΕἸΔηλϊηἶπυ8β Τῆι ἰγαίθγ. Εἰ 

ΟὟ) 8. 499 ἃ. ΟἾΓ. ῥγδαθίοῦ ὑγρδηυβ [υἰ88οί, (ἱν. ΧΧΧΊΙ, 1, 3) βϑηδίαβ ἴῃ 

Ν 

ΔΏΠ08 βθαυθηΐοβ ΠΏΡΘΟΥΪ ΠῚ ῬΓΟΤΌΘΑΥΪ ἰΐα, αἱ Θυτὰ Οἰαβϑὶ ργδοῆοθγοί; στρα -- 

τηγὸς ἰαίξαγ πἷσ ργοργδϑίογθιῃ βίρηϊῆσοαίὶ (οἔ, 4993). [Ιηἰαγία {ἰνίυ8 Γαοίατῃ 

ΤΙ (γαίγὶ8 Ἰοραίυση οἱ ργαθίθοίατη οΪ88818 νοοαί. ΤῊ. Μομτηβθη 8Ρ. ἶ,.. ἢ. 348. 

40 Αουΐο 1,.. ἢδης προϑββίἐἀΐηθηι ἰμὰθ χοροί, χυοὰ 1,Δπυρβϑοθηὶ ρα οἰ ρθβ 

ογϑηΐ ἰοθάθυὶβ Πἰδοὶ οἱ βδογογαπι Μία {8418 (οἷ. 4136, ὅ9. 411 ϑυρ- 

ὈΙονυΐ. ἄνδρας 1. 13 ϑυρρίονὶ. ἀπὸ [προγόϊνων ὑπάρξαι 1,.. Αἱ βαηρυ!ηΐβ η6- 
οοϑϑίἐπἀΐηϑθια ἃ τηδίου 8 γορθίθπἀδμι 6886 ΡῈ 86 ραίθί, οἵπὴ ἰδιηθῃ ραγίϊ- 

οὐ καὶ ὨΟΥ͂ Αἰ χυϊά δαϊυηρσὶ ἰηαϊοθί. 48 ὕἱγίψσαο Ῥμοοδθθηϑίυ τη οοἱοηὶ 

οΥβϑηί. [.. 44 Βυπο οἱ ἰηϑοαᾳθθηίθμμ ὙΘΓΒΌΠΩ ΤΏΔ]Ὲ} ΤΩ Γ1108 ΓΘ] Π]ΌΘΓΘ, 

οαπη που ἰρ86 ἱηνθηθρίηη χαρά, τὶ ρ᾽δοθαῖ, ἤθαὰθ 1,0] ησὶϊ ΒαΡΡΙΘμ θη 

τῇ συγίχλήτῳ ἀπο)στείλασϑαι, δι᾿ ὧν εὐθαρσέστερος ὁ δῆϊμος ἐρεῖ ἃ ταῖς γρα- 
φ)αῖς διασαφεῖ ἰοΥΓΐ ΡΟ0886 Οχ ΒΕ ΠλΘτΏ. δ᾽ ΑΡ 86 νοοθ ἤονυτ ΘΗ Δ[ΌΤΩ 

ἱποίρον νὰ] 1,., ἰὰ αυοα ρῥτγορίθυ ρανίουϊδθ οορυϊαϊναο ἀοίδοίωα ᾿ηρτο- 

ΒΔΌΙ16 οϑί. 46 ϑυρρίὶονὶ. ἀνταπεχρίναϊτο (Βηο χαὶ) 1,. 47 Βυρρὶονυὶ. ποῆ- 
. ΦΟῈ 
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8δ χαὶ τὴν αὐτονομίαν χαὶ τὴν εἰρήνην [|χαϑ᾽ 18 ἃ ἂν φαΐνηται 
εὐχρηστήσειν, χαὶ διότι ἐάν τις [παρενοχλεῖν πειρᾶτ)αι οὐχ ἐπι- 
τρέψει ἀλλὰ χωλύσει. ἐντυ[χὼν δὲ μετὰ [ τῶν συμπρεϊσβευτῶν 
τῶι ἐπὶ τοῦ “ναυτιχοῦ ταμίαι }9.. .[. χαὶ πείσα)ς 22 αὐτὸν ἀεί 
τινος ἀγαθοῦ παραίτιον γίνείσϑαι, [ λαβὼν δὲ 2: πὶαρ᾽ αὐτοῦ 

4ῦ ἐπιστολὴν πρὸς. τὸν δῆμοίν || καὶ γνοὺς 22) συμφέρουσαν εἶναι χα- 
τεχώρισεν εἰς 23,...........{ «φον ον ἐν νεον . διαχομισϑεὶς δὲ --- 

[-- --ς- χαὶ ὑγτὲρ ὧν εἶχεν τὰ ψηφίσματα, πίλεύσας τὸν 
Ι εἰς Μασσαλίαων πλοῦν πολὺν καὶ ἐπιχίνδυνον, ἐπίελθὼν ἐπὶ 

45 τοὺς ἑξαχο]σίους 233 παρεστήσατο αὐτοὺς χαὶ ἔπραζξεν ὅπως τύχοι 
πρεσβευτῶν 26 εἰς τὸ συμπρεσβεύσασϑαι μεϑ᾽ [αὑτῶν --| --- τα - 
εἰὶς 38 Ῥώμην᾽ χρίναντες δὲ χρήσιμον εἶναι ἀξιώσαντες ἔλαβον 
παρὰ τῶν] ἑξαχοσίων συμφέρουσαν ἐπιστολὴν ὑἱπὲρ ἡμῶν | πρὸς 
τὸν δῆμρν τῶν Τολοστοαγίων 27 Γαλατῶν. διαχομ{ισϑεὶς δὲ εἰς | 

δρ' Ρώμην μετὰ τ]ῶν συμπρεσβευτῶν καὶ τῶν συναποσταλέντων Ι ἐκ 
τῆς Μασσαϊλίας, χαὶ χρηματίσας τῆι συνχλήτωι μετ᾽ [αὐτῶν, 
ἤϊχουσε δηλωσάντων 28 τὴν εὔνοιαν χαὶ τὴν αἵρεσιν ἣν. ἔχίοντες . 
διαϊτελοῦσι πρὸς αὐϊτοὺς χαὶ ἀνανεωσαμένων τὴν ὑπάρχουσαν 
συμμαχίαν πρὸς] αὐτούς, ἀπολογισαμένων δὲ αὐτοῖς. καὶ [περὶ 
ἡμῶν ἢ διότι αὐτοῖς] εἶναι ἀδελφοῖς τῶν δήμωι ἡμῶν συμβαίνείι 

δῦ χαὶ τὴν [εὔνοιαν ἀχόλίουϑον ἔχειν τῆι συγγενείαίι" ἐϊνεφάνισε δὲ 

ται, [ἐν ταῖς [ συνϑῆχαις πιεριλήφεται Ι,.., 40 Βυρρ!οιηθηίο δηυηίίαί! βἰγυ οἴ Γα 
ρΡογυογε αν. 48 ϑυρρΙοιμθηΐία [,οἸ]ησὶΐ γοιϊμαὶ, ηἰβὶ χυοὰ ἰ8 καὶ ἃ ἂν 

ΒΟΥ 8}. 49 Ουδοϑίογοιῃ οἰδβϑίουτη ῃἰς βἰρηϊβοαγὶ ἀθιηοηδίγαν! ἐ ΜοιΏΒθη 

80. ἷ,..ὄ Ρ. 3418. Εο8 αυδρβίογοβ, χυογαμπι ρῥγϑοίθεθα 80108 [,δυγοηίι8 υγάιι8 

τηθηϊοηθηῃ ἰδοϊξ, ὨΟῺ 8 οἰδϑβίθυβϑ ϑουνίδη δ ὨΟΙΏΘῺ ἰγαχίββο, 80ἃ ἃ πορβοίϊο 

Ὠδυΐαπὶ οΟὨ ἰΓδμοπάδγυη, ἰδτα δηίθ δαης {ἰτυϊαπ ἱπυθηΐαμα ρσοηυηνογαί 

Μοιηάβοη Ἀδιη. ϑιἰδαίβγθοιἐ 1,1 ρ. ὅδθ6. Ουυπῃ ἰοραίί Μδββι] πὶ αν ρ8- 

γϑηΐ, ἰῃ ρογίᾳ δ]ίαυο [(6]180 χυδϑβίογθμι δοηυθηΐβ86 νἱ ἀθηίαν. 40 ϑυρ- 

Ρἰονυΐ. εὖ εἰδὼς 1.. 44 Βυρρίον!. ἐκομίσατο [,. 44 ϑυρρίονί. ἣν χρί- 
νων 1.. 48 εἰς [τὰς παρ᾽ ἡμῶν ἐπιστολάς]. 1,. 44. Οἵ. βέγδρο ΙΝ ῥ. 479 
(88. διοικοῦνται δ᾽ ἀριστοχρατιχῶς οἵ Μασσαλιῶται πάντων εὐνομώτατα, ἀνδρῶν 
ἑξαχοσίων καταστήσαντες συνέδριον διὰ βίου ταύτην ἐχόντων τὴν τιμήν, οὖς τι- 
μούχους καλοῦσι. 4 ϑαρρίονὶ. ἔπραξε μετὰ [ τῶν συμπρεσβευτῶν 1[,. 
48 μεϑ᾽ [αὑτῶν πρεσβευτὰς εἰς 1.. 471 Ὧ6 ἠοϊηίηϊδ ἰογηδ οἵ. 4762, (θίο- 
Ὄπ ῥΓΟΡΔΌΙ ΘΙ σοηΐοοὶϊς 1.., Μδββ.} θη ϑ:ὺ8 ργορίθυθα διηϊο δὴ ἔμ 8580 

οὔ Το] βἰοαρ 8, χαΐα σοηΐοθβ φυδοάδιῃ (ἝΔ]]1686 οὶ [1118 βδηρυ δ᾽ ἢθοθβ8ὶ- 

τυαἀΐηθ οοηϊπποίθο ἴῃ 'ρΡ88 υγΪβ νυἱοϊηΐα ἀοιιίοἰ τὰ ΠαΡυϊΒϑθηί. 48 ϑυρ- 

ΡΙονὶ. τῇ συνχλήτῳ μετίεῖχεν αὐϊτῶν δηλωσάν)των Ι, 
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αὐϊτοῖς καὶ [ περὶ τῶν Γαλατῶν, καὶ ὧν προςδεόμενίο)ς ὁ δῆμος 
ὑπάρξαι [αὑτῶι ἐξαπέστειλε τὴμ πρεσβείαν, χαὶ παρεχάλει 
αὐτοὺς μετὰ τίῶν συμ|πρεσβευτῶν] περὶ τῆς τῶν ἄλλων φίλων 
χαὶ οἰχείων [ἀσφαλείας προνοεῖν χ]αὶ ὑπὲρ τῆς πόλεως ἡμῶν 

60 φροντίζειν δίιὰ τὴν συγγένειαν καὶ τ]ὰ ὑπάρχοντα ἡμῖν πρὸς 
αὐτοὺς φιλαϊνϑρωπα | καὶ τὴν γεγενημένην ἡμῖν σύστασιν διὰ 
Μασσαϊίλιητῶν ἀξιῶν ἐπιστολὴν λ]αβεῖν συμφέρουσαν τῶι δήμωι: 
χαὶ ἐγίλιπαρησάνίτων τῶν πρεσβ)ευτῶν ὅπως συμπεριληφϑῶμεν 
[ἐν ταῖς [ συνθήκαις] ταῖς γενομέναις Ῥωμαίοις πρὸς τὸμ [βα- 

θ6 σιλέα 29, αὐϊκὴ μὲν συμπεριέλαβεν ἡμᾶς [ἐΐν ταῖς συνϑήχαις 
πίρὸς τὸμ βασιλέα, χαϑό]τι χαὶ αἰὐτοὶ γράφουσι, περὶ δὲ τῶν 
[ἄλλων πάντων ἀνήγαγεν αὐτο[ὺ]ς ἣ σύγκλητος πρὸς τὸν τῶν 
Ῥωμαίων στρατηγὸν ὕπατον 80 Τίτον: χαὶ τοὺς δέχα τοὺς ἐ[πὶ 
τῶν τῆς [᾿ Ἑλλάδος πραγμάτων " 82 χαὶ παρ[α]γενόμενος εἰς Κό- 

10 ρινϑαν μείτὰ--ἰ[- -͵',ο καὶ ᾿Αποϊλλοδώρου 85 ἐνέτυχεν τῶι στρα- 
τηγῶι [χαὶ τοῖς [ δέκα, χαὶ δια]λεγεὶς αὐτοῖς ὑπὲρ τοῦ δήμου 
χαὶ πα[ραχαλέσίας μετὰ πάσης] φιλοτιμίας ἵνα πρόνοιαν ποιῶν-- 
ται [ὑπὲρ ἡμῶν [ καὶ συμβάλλωνται εἰς τὸ διασώιζεσϑαι τὴμ 
πόλιν [ἡμῶν αὐτίονομουμένην] καὶ δημοχρατουμένην᾽ περὶ ὧν 

15[χ]αὶ --- --τ- - [--τ-ττς- ν καὶ ἐπιστολὰς πρὸς τοὺς βασιλεῖς 8. 
------ --τ- -|--τ- σαν -- οἱύσας αὐτῶι εἶναι διαπέστειλεν [-- --- 
----ς- [--τ- τ τς ὁ δῆμρς, χαϑότι προεψηφίσίατο - --τ- -τ τ τ τὶ 

49 ΡῃΠΙρραπὶ Μαοθάοηθῃ. 80 (ἰ, 4992, 81 Τὶ Ουϊποίϊ8 ΕἸδπνἰηΐ 5 

608. 498 ἃ. ΟἢγΓ. 84 δυρριίοιηϑηΐυμῃ [,0]]} Πρ] (ρ. 314) τοίη], οἰβὶ ἀυδί(8-- 

εἰοηθῆλ τηογϑηΐ 5ρ8 } Γαι 08, ργϑοϑουῦη οὔπλ δυίίσα!ο τῆς, αφυθτὰ ἴ,. 88} 

οἰἰβὶί, σαγοῦὶ Π0}10 τηοάο ροϑϑίΐ, 88 ΠΒίηο ἔγο5 [1886 ἰοσαίοβ ἰᾳἘ6 00]- 

Ιοσὶ! 1. 84. Ὑιοΐηο8 Αϑἰδθ γϑβϑϑ οἱ γϑβυ]οϑ, Εαμηθηθηι ΡΟΓρδΙ Θηυ Πα 81108-- 

406, ἰη 6] σα μο05 6886 Ὑϑγὶ βἰγ}]6 οϑί. [,. 

201 ΜδγπΟΥ ἱηνθηίαμῃμ Εγοίγίδθ ἴῃ γί ἑ ΠΪ8 (ΘΠ 0}} ἃ ἀγ- 
γἷδοο Αποοηϊίδπο (ρ. 86 ἢ. 943). Εχ οἷυδ 86} 6615 οα. Μαυγαίο- 
τίυ5 1 ῥ. 14δὅ. 1, χυϊ ργὸ δὺ0 δ το ἰῇ νογϑὰδ αἰ γοιἱ {ἰ] τὰ 
αυϊ ἂρυά ἀγτγίδουμη οοπίίηυδ βογιρίατα ὀχ! θοίαγ. ΒοΘΌΚᾺ (. 1. 
α. 2144. 

Ὁ ἱερεὺς τοῦ Διονύσου Θεόδοτος Θεοδώρου χαὶ οἱ [πολέμαρχοι 

Τιία] 5 πορΙοαοηἰβδίμηθ ὀχβογίρίιβ, αἱ οἱ 4υὶ γοβίϊαθγθ σομθίαγ, ρ80}1}0 
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Σ(ωγσίστρατος! Πρωτομένου, Αἰσχύλος Ἀντανδρίδου, [᾿Ιϑαιγένης 
Αἰσχύλου εἶπα(ν)" ἐπειδὴ τῆι πομπῆι τῆι Διονόσου | ἥ τε φρουζρ)ὰ 

δ ἀπῆλϑενδ ὅ. τε (0) δῆμος ἠλευϑερώϑη χίαὶ τοὺς πίατίρίγους ᾿ 
(νόμγους 4 καὶ τὴν δημοχρατίαν ἐχομίσατο᾽ ὅπως ὑπόμνημα τῆς 

.} ἡμέρας ταύτης ἦι, ἔδοξεν τῆι βουλῆι καὶ τῶι δήμωι, στεφα- 
γηϊφορεῖν ᾿Ερετριεῖς πάντας χαὶ τοὺς ἐνοικοῦντας χιττοῦ στέφα- 
γον [τῆι πομπῆι τοῦ Διονύσου“ τοὺς δὲ πολίτας ὅ (λαβεῖν τοὺς 
στεφάνους ἐχ τοῦ δημοσίου), ἀπομι(σ)ϑοῦν τε [τὸν ταμί]] αν (τ) οὐζς) 
στεφάνους δ’ ἐπάρχεσϑαι δὲ χαὶ τοὺς χοροὺς (------- )]είας 

10 τὰς τῶι [[Διονύσωι (-----Ἰῦ) οἶνον χάταπεμπο --- - 

νἱοἰοηἰυ5 δροηάθ 811. 4 ΣΟΣΙ 4 ΦΡΟΥΤΑᾺ 88 Δἀ γο8 ΟἹ. 44, ὁ 
(1916 4. (γ.) μοβίδβ ἤδθο βρϑοίϑγο νἰαἰΐ Βοθοκῖ, χαὶ ργδοβϑιἀϊᾳωιχ ἀθαποίατη 

δυΐ Μοθάοηυηι δὰΐ ἈΟπΙΔποΓυ πὴ [υΪ880 Θχἰβίϊ δὶ. Αἱ ἀο Μδοοάοῃίθυβ νϑῦθϑ 

ἀθϑογοίὶ ἰμ θ! ]θοὶ ἠθαυθυηΐ, χυΐϑα δἰἰαυδηίο ροϑί ρδοθῖ οὐπὶ ΡΒ] ρρο ἰδοίϑεη 

ἀθηλαπι Εγϑίγ θηβίρα8 Πἰογίδίθτα γϑὰ ἀἰίϑιι 6880 ἀρρϑγοί δχ ῬΟΪυ ἱΐ πϑργαί ἢ 9 
ΧΥΠΙ, 47, 40. 44: ᾿Ωρεὸν δέ, ἔτι δὲ τὴν Ἐρετριέων πόλιν ἐδόχει μὲν τοῖς 

πλείοσιν Εὐμένει δοῦναι Τίτου δὲ πρὸς τὸ συνέδριον διαστείλαντος οὐχ ἐχυρώϑη 
τὸ διαβούλιον, διὸ καὶ μετά τινὰ χρόνον ἠλευϑερώϑησαν αἱ πόλεις αὖται διὰ 
τῆς συγχλήτου᾽.- Νἱ ἀοίαν ΕἸαυληΐἢυ8, αἱ σοτηπηαπθπὶ αταθοογαπι Πἰθογίδίθτι 
ἰῃ ἰγϑαυθῃ βϑίτηο δἰ ῃπιίογαπι οοηνθηία ργοπαηίδνυογαϊὶ, δίς Εγϑίγίδθ φυοαὰθ 

᾿ 46 ἰμάυβίγία ἰηδι 1880, αἱ ἱρ8ο Ὀοηγβίογυαμα ἰοβίο ἀΐθ ργδοϑίἀΐυχα ἀθάμοθ- 

γϑίαυ. 4. κ..... ΑΤΟΥΣΥΜΝΟΥΣ ἄγει. Κ... ΑΤΟΥΣΗΥΜΝΟΥΣ Μυν. 
Βοροκῃίιβ, ἀυδίίδη8 ἰρ86, χίατ)ὰ τοὺς ὄμνους “ἰηΐοῦ 'ρ808 ΠΥΠΏΠΟΒ οδηίδίοβ᾽. 
δοὰ οἱ ᾿ἰδουμα ροϑὲ Κ Ὠϊαΐοῦ 6880 νἱάθίυσ, Ὠθάὰθ ἰρβα βϑηϊθηίί ρἰδοθϑί. 
Ουδγὸ αἰϊχυδηίο δυάδοίογθιῃ οιγθηἀδίϊοηθια δαάμίδαϊ, χυᾶπὶ ἱῃοογίδηι 6886 

ΠΟῺ ἰβῆοσο. ὅ [Ιη4θ 80 οο Ἰ060 τηδίογθβ ἰδο! 88 6850 488 Ογγίδουβ οἱ 
αυϊ ἰΐθιη δροβγᾶρῃο ἃ Ογγίδοο οοηΐθοίο υϑὰ8 οϑὶ Μαυγαίογί ᾳ8 πο ἱπάϊοαβδθηΐ 

ἰη 611 οχὶὶ Βοθοκῃίυβ, χαὶ ὰησ νϑύβαμῃ βυρρ]ονίί. 6 ΑΠΟΜΙΘΟΥΝΤΕ....! 

ΑΝΟΥΣΙ.. ΑΝΟΥΣ. ϑιυφριονὶ. Βοθοκμίῃβ βἰμηρ! οἱΐον ἀπομι(σ)θοῦν τε [τοὺς 
στεφάνους 8οτγίρΒίί, σὰ ϑαμηογοὶ ΘΡΡΟΓΘ 808088 ΑΝΟΥΣ ἰϊθγαίδϑ 6886. 
1 ΠβΒ φυοᾳὰθ ἀσορυβ Ιοοἱβ ἰδοῦυμδθ 8818 Ιηϑθηδ8 ΠῸΠ δἰβηϊβοδίαβ ᾿δίθγθ 
ΒΌΤΩΡΒΙ. Βοροκμίβ ροϑὲ ΘΙΝΟΝ ἰδουηδιη βίαίαθγο τηϑ]υἱΐ, οἱ δηίθοοάθηί δ 
510 ΒΌρρ!οί: ἐπάρχεσϑαι δὲ καὶ τοὺς χοροὺς [χορμείας τῷ Διονύσῳ, οἶνον [δὲ ---- - - 
στ τ]. 566 5ἷ6 οἱ βαηθηάστῃ ϑϑὲ δγίἰσυϊυαῃ ΤᾺΣ ροϑβέ ΕἸΑΣ ογγογο δἀάϊίυτη 
6586, ἰὰ αυοᾶ ρῥγΟΒΔΟΙ  ίθ οδτοί. 

202 [πὶ ἸΙοθο γγοίίασαμα δηὐίχαδθ αὐ θΐβ8 ΤὨΘβδα!οδθ ἱπυθηϊ 
[ρᾶΚο οἱ ϑαϊαϊέ Ὠΐδιν. οἱαββ. ΧΙΥ͂ Ρ. 839. ΕΪὰ8 ΘΧθιρ] πὶ 6Χ- 
ΡΓΘδϑοραπί Εἰ, Ὁ. Ὑἱβϑομῃίϊ, Τουγμ8] ἀ65 βανδηίβ ϑορί. 1846 Ρ. 2! 
584ᾳ. ΒΟΘΟΚῚ (6, [, (Ὡς. 1770. 16 θὰ5 Ὗογ. [π80γ. ἢ, (8038. 

᾿ 



408] Π|. ΑΒ ΑἸοχδηάγιὶ Μαρηὶ τοῦτο δὰ (ογίηἰυγα ἀδσ]οἴδιη. 911 

Τίτος Κοΐνχτιος 1, στρατηγὸς ὕπατος 2 “Ῥωμαίων, Κυρετιέων ὃ 
Ι τοῖς ταγοῖς καὶ τῆι πόλει χαίρειν: ἐπεὶ χαὶ ἐν τοῖς λοιποῖς 
πᾶσιν [ φανερὰν πεποήχαμεν τήν τε ἰδίαν χαὶ τοῦ δήμου τῶν 
“Ῥωμαίων || προαίρεσιν ἣν ἔχομεν εἰς ὑμᾶς ὁλοσχερῶς, βεβου- 

δ λήμεϑα χίαὶ] [ἐν τοῖς ἑξῆς ἐπιδεῖξαι χατὰ πᾶν μέρος προεστη- 
χότες [ τοῦ ἐνδόξου, ἵνα μηδ᾽ ἐν τούτοις ἔχωσιν ἡμᾶς χαταίλα- 
λεῖν οἱ οὐχ ἀπὸ τοῦ βελτίστου εἰωϑότες ἀνα στρέφεσϑαι. ὅσαι 
γάρ ποτε ἀπολείπονται ὃ χτήσεις [ ἔγγειοι χαὶ οἰχίαι τῶν χαϑη- 

10 χουσῶν εἰς τὸ δημόσιον [τὸ Ρωμαίων, πάσας δίδομεν τῆι ὑμε- 
τέραι πόλειδ, [ ὅπως χαὶ ἐν τούτοις μάϑητε τὴν καλοχἀγαϑίαν 
ἡμῶν [| καὶ ὅτι τελέως ἐν οὐϑενὶ φιλαργυρῆσίαι)] βεβουλήμεϑία) , 
περὶ πλείστου ποιούμενοι χάριτα χαὶ φιχοδοξίαν. ὅσοι μέντοι μὴ 

16 χεχομισμένοι εἰσὶν τῶν ἐπιβαλλόντων αὐτοῖς 1, [ ἐὰν ὑμᾶς διδά- 
ξωσιν καὶ φαίνωνται εὐγνώμονα λέγοντες, στοχαζομένων ὑμῶν 
ἐχ τῶν ὑπ᾽ ἐμοῦ γεγραμμένων ἐγχρίσεων, χρίνω δίκαιον εἶναι 
ἀποκαϑίστασϑαι. αὐτοῖς. 

1ἰοτᾶθ ΘΞΠΣ, οἱ Ο πη γ 8 αυϑιὴ τοὶ χυδθ τδρηϊζυαἀ 5. 1{1ἠἡ7. Ουἰηο- 

108 ΕἸατηϊηΐ 8 Ο05. 4198 8. ΟἸΓ. ἃ Εἴ, 4993, 8 Ογγοίίδ8 δῆηο 400 ἃ. 

σἂν. Αοϑίο!ἱ Ἀοϊωδῃογυμῃ 506 σθρογδηῖ οἱ αἀἰγίρυθγαηϊ (ἷἱν. ΧΧΧΙ, 44, .5). 

Ουδ ἀθ οϑϑα ΠΟ ῬϑθΘΟΒ Βοιηΐπο8 ἰδὲ ἰαἰ886, χαὶ Ρμἰρρὶ ραγὶ θυ βίυάο-- 

τοηΐ, Βοθοκβίυβ οοηϊθοῖι. Ουογυμη θοπα Ῥοϑί ργοϑ)υτα δὰ ΟΟΥ̓ΠΟΒΟΘΡΒΔ]68 

ΘΟΠλΓ 880 ΡῈ] ἰοαία νυἱάθυὶ, ροϑίθϑ ΥὙ6 ΓῸ Ουϊποίϊίατη, συτα Δ Αηϊξοσῃο Ὀ6]]! 

ρϑγίσαϊ μα ἰτηταϊπογοῖ, Ἰθηΐὰ8 ρΘΓΘ οοορί886. ΤΌ μδηο ορίδβίαϊαπι βου ρίδιηῃ 

Θ880, δὰϊ ἃ. 496 οὐυπὴ ΑἰΒοηΐβ Ὠἰθιηδγοί, δὺΐ 194 ουτὴ ΕἸδίοϑο ἰοὐϊ8 ὮΙ, 8 

ἰθιηρυβ οοηϑυιηθγοί ἰυγο αἀἰσυηάο οἱ οἷβ συὰθ ἢ ροὶ οἰ υβααθ ργδοίθοίογι τη 

᾿οθηίία ἰῃ οἰγί(αἰϊ 5 ἰδοίδ οβϑϑηΐ τυΐδηα 8 ἰν. ΧΧΧΙΝ, 48, 3. 4 Ηἰ οἱ 

ἢἰο οἱ δὲ ἴῃ {{{0}}8 δ συ ]αγαπι οἰν (ἰϊατη ΤῊ 558 ΔΥΌ Ιηδοίδίγαίυ 8 50η, 

. ΟὕΤη ΧΘΠΟΡΒΟῺ δά ρϑυοίϑ ΗΘ] θηἰ σογαμ Ἰοοἷβ 80 γο66 δβἰρηϊῆοοί σοτητηὺ- 

ἢ60Ππὶ ΟἸΏΠἰ Π ΤῊ ΘΒΒΒΙΟΓΌΙΩ ἱπρ γδίογο τη. δΙ1. 6. ΄αυ80 ποπάυτῃ δ] ἰθηδίδ 

βιηΐ δὺΐ ἀοῃδίίοηο δυΐ νϑηάϊοηθ, 864 δάδυο ρυδ] σα ρορυ] Ἀοιηδηΐ τδηθηί. 

Β. 6 [ρ5ὶ οἰν (δἰ ἀοηδηΐαγ, ἤθη, υἱ [,ΘακΚία5 οἱ Ὑ᾽ΒΟΟΏ 08 ἰηἰθγργοίαει 

Θγϑηΐξ, Ὀγ βίη ἷ8 ἀοτηΐη8 γοαἀπηίαγ, Β. 7 Βὶ ουἱ οἷνὶ, φυὶ 'ρ86 οΥἰτη ηἰβ 

ΘΟΧΡΟΥΒ Θγαί, ἰὉ 8 δ] χυϊὰ ογαὺ ἰὴ Ὀοπΐβ ρυ ] οα(ἰ8 (νο] αἱ ὁχ Ὠγροίπθοα, δα! 

4υΐὰ ΘΥΓΟΥΘ ΒΟ οἰ ἰϑιηαυδπὶ 8ἰ δἰ οϑϑθηΐ ρυ δ οδία δγϑηΐ, ἰδ Ὧ6 800 

ΓΘ ὈΓΙνΔΓΘΙῸΡ σϑυίΐίαμη ογαΐὶ, δίαῃθθ ὨΟΠΏ.118 οἰ ϑηηοὰϊ ὈΟηΔ σδυ88 ργοθδίδ 

δια τοαάἰία ὀγϑδηΐ ἃ Ἀοιηδηΐϊβ. Οπὺοὰ ἰάθη οἰνὶ 88. ἀγγοί θηβίπ τη ἰῃ οἱβ 4080 

δάπυς τοϑίδπξ ίδοθγο ἱπθοίαγ. Β. 

208 ΜΑΓΠΊΟΓ οδογυϊθατῃ ἰηνθηΐαμα Ῥογϑὰμηϊ ἰῇ ΓΟ ῬΓῸΡΘ 
ΔΓΔΙῺ Ιηδχἰπηδ ; 64. (ΟΏ26 ΕΥΘΘΌΩΪἶ8Β5806 ἀΟΓ Αὐδαγαθυηρθη Ζὰὺ 



912 ῬΑΓΒ ὈΓΪΟΥ. [402--- 

Ῥογρϑιηαπὶ Ρ. 86. ἴῃ 8]1}8 μᾶγίϊθυβ ᾿αρ!ἀδ οχίραὰ {{π}]ΟΓυ πὰ 
γοϑίϊρίδ. 

Οἱ μετὰ βασιλέως Εὐμένίους ' στρατευσάμενοι [τὸ δεύτερον 2 εἰς 
τὴν ᾿Ελλίάδα ἀνέϑηχαν τὰ] ἐκ τοῦ πολέμου τοῦ πρὸς Νάβίιν 
καὶ τοὺς ἄλλους τοὺς] [ ἐπιστρατεύσαντας τῶι χοινῶι τῶν 
Ἀχαιῶν) [ ἀχροϑίνια ᾿Αϑηνᾷ. 

Νοιηϊὴδ ΒΌΡΡΙΟΥ ἀοηΖθ, γϑὶααδ βαρριθημθηίδ τὴθϑ ϑιηί. 4 Ευπι6ῃ6 8 

 Αἰΐδ!} 1 ἢ, (491---.(69 ἃ. (ἢγΓ.). 4 ΑΠΏΟ 4195 ἃ. ΟἸγ. Ευϊηθῃ65 οὐ 

ἀθοθίὰ ἰθοιίβ ανΐίθυβ, ἐγ αἰ ηδ Ἰϑδὶβ πλἰχιϊβαθ 8}}1}8 μι Ποῦ 8 ἰοσηϑο πϑνὶ- 

οἰϊβ δυχὶ]ο νϑῃσγαΐ Αομδοὶβ αυὶΐ οὐπὶ Βοιηδηΐβ οἱ Θχυ υ8 [,δοοάδοιηοηίο-- 

τὰμη Ναθίἀϊ ΒοΙΠατὰ ἰηίογθρδηρ ([ἰν. ΧΧΧΙΝ, 46, 414). ὨΘ 86 οχροάϊίίοῃθ 
βίηθ ἀυδίο ίο αἰοϊϊανῦ, δαὺθ θη δἰίοσὶ 6 1}]0 ᾳφυοὰ Αομδοὶ οοπίγα ΝδΪ- 

ἄθτὰ ρουθῦϑηϊξ δῆη0 498 ἃ. Ογ, (ἐν. ΧΧΧΥ, 48, 4. 86, 3 844ᾳ.) Εὐμηθηθ8 
δυΐ οἰ τη 1165 ἰηἰοτίπογυηί, [Ιἰορὰὰ ἰῃ αγδθοίδιῃ Ῥγοίθοί(ὶ αἀϊσθαη!Γ πλὲ]}- 

(68, 4υ͵8 ἰᾶτὰ 6110 Ἀοιμδπογα οοηίγα ΡΠ ρραπι μϑβίο Αἰδ]ὺβΒ ουπὶ Οἶδ886 

οἱ τα ὰ8 ἰηϊθνπιογαί. 

204 [Ιπίοῦ γτυάθγὰ ἰθιρὶὶ Βδοοιίΐ, χυοὰ [αἷΐ ἀρυὰ Τοΐοβ. 
Εαα. Βορϑοκὰ ἃ. 1. α. 804δ. [60 85-Ν δα ἀϊηρίοη Α5ἰ6 πιΐπθυγο 60. 

“Ῥωμαίων: 

Μᾶρχος Οὐαλάριος Μάρχου στρατηγὸς 2 καὶ [ δήμαρχοι χαὶ ἡ 
σύγχλητος Τηΐων τῆι βουλῆι καὶ τῶν | δήμωι χαίρειν Μένιπποςϑ 

δ τε παρ᾽ ᾿Αντιόχου βασιλέως ἀποσταλεὶς πρὸς ἡμᾶς πρεσβευ- 
τής, προχειρισϑεὶς καὶ ὑφ᾽ ὑμῶν πρεσβεῦσαι περὶ τῆς πόλεως, 
Ι τό τε ψήφισμα ἀνέδωκεν 4 χαὶ αὐτὸς ἀχολούϑως [τούτωι ὃυ- 
ελέχϑη μετὰ πάσης προϑυμίας: ἡμεῖς δὲ τόν τε ἄνδρα ἀπεδε- 

10 ξάμεϑα φιλοφρόνως καὶ διὰ τὴν προγεγενημένην αὐτῶι δόξαν 
χαὶ διὰ τὴν ὑπάρχουσαν καλοχἀ γαϑίαν, περί τε ὧν ἠξίου διη- 

- 

1 ΡῬΓγδϑίθυ Ὦ8ΠῸ τηδρὶϑέγαία τ βθηδίιβαυθ Βοεηδηὶ ορίϑία]δη οἰΐδιη ἀθ-- 

ογοί Αϑίοϊογσαη ((. 1. 6. 8046. [,0088 - δα αἰηρσίοῃ Αδἰ6 85), ὨΘΙΡΒΟΓαΠι 
(μϑδ8- δαάϊηρίοη Αδβἰ6 44) οἱ τυἹίδγαμη οἰνἼ (δἰ υγη Ογοίϊοαγαπη Τοὶ ἱπυθηία 

βυηΐ, φαϊδυβ ΤοΙΒ ἰ08 885}}} οοηθβτγιηδίαγρ. θυδθ οἴρηΐϑ οἰ δάθιη δϑίβι δ 6886 

γοΕβί 116 68.. 4 Ν. γαϊογίυ9 Μ65888}}18Δ ἃ 198 ἃ. (ἢΓ. ῥγϑϑίουῦῃ ρϑγθϑγ η 8 

ογαί ([{ἰν. ΧΧΧΙΥ͂, δά, 4. ὅδ, 6). Βα. 8᾽΄16Ρ80 8ηη0 498 8. (ἢν. Μοηΐρρυϑ 
οἱ Ηοροβίδηδχ γορὶβ Αἠἰοομὶ ἰθραίὶ Ἀοηδθ Ὑογβ δηίυν (1ἷν. ΧΧΧΙΝ, 57, 6. 

δ9, 8. 6). 4 ἀ(π)έδωχεν Θιηθηάδγο οοῃαίαβ ογαΐ Β., 86α {Παὰ ἰῃ ᾿δῃϊὰθ 
6880 ἰοϑίδίυν ὟΝ. 



406] ΠΙ. ΑΝ Αἰθχδμάγὶ Μδρηΐ πηογίο δὰ (οσγίηίμαπι ἀθἰθίθι. 813 

χούσαμεν εὐνόως. χαὶ ὅτι | μὲν διόλου πλεῖστον λόγον ποιούμε- 
νοι διατελοῦϊμεν τῆς πρὸς τοὺς ϑεοὺς εὐσεβείας, μάλιστ᾽ ἄν τις 

Ὁ στο[χάζοιτο ἐχ τῆς συναντωμένης ἡμεῖν εὐμενείας [ διὰ ταῦτα 
παρὰ τοῦ δαιμονίου" οὐ μὴν ἀλλὰ χαὶ ἐξ ἄλλων πλειόνων πε- 
πείσμεϑα συμφανῇ γεγονέναι [ τὴν ἡμετέραν εἰς τὸ ϑεῖον προ- 
τιμίαν. διὸ χαὶ διά τε ταῦτα καὶ διὰ τὴν πρὸς ὑμᾶς εὔνοιαν 
χαὶ διὰ τὸν ἠξιωμένον [ πρεσβευτὴν χρίνομεν εἶναι τὴν πόλιν 

20 χαὶ τὴγ χώραν ἱερὰν καϑὼς καὶ νῦν ἐστιν καὶ ἄσυλον καὶ ἀφο- 
ροἰλόγητον ἀπὸ τοῦ δήμου τοῦ Ρωμαίων, χαὶ τά τε εἰς | τὸν 
ϑεὸν τίμια χαὶ τὰ εἰς ὑμᾶς φιλάνθρωπα. πειρασόϊμεϑα συνε- 
παύξειν διατηρούντων ὑμῶν χαὶ εἰς τὸ [ μετὰ ταῦτα τὴν πρὸς 
ἡμᾶς εὔνοιαν. ὄρρωσϑε. 

20ῦ Βδβὶ5 ΠΊΔΡΠΊΟΥΪΒ ΟΔΘΟΙΪοὶ ἰηνθηία Ὠ6]1] δηΐθ ἰθιηρ]υτα 
ἈΡΟΙΠ 8. Ἐα. ΤῊ. Ηοτμο1]9 Βυ]]ο ἷῃ ἀ6 Θογγοϑρομάδηοο Ηθ|]ό-- 

ηἶχιθ ΠῚ (4879) ». 860 η. 1. 

[Β]ασιλέα [μέγαν] [ ̓Αντίοχοίν) 1 | βασιλέως Σελεύχοίυ [ ΚἸαλλινί- 
δ χου, [μκεδόναν, [ [τὸν αἰὑ]το[ῦ] σωτῆρα | [χ]αὲὶ εἰὐξ(ργέϊτην 
[ΜΈνιππος 4. . ([0] ] ἀνέζϑηχεν)!. 

[{{{θγᾶΘ Ὑ ΙΔ ΓΘ8. 4 498---487 ἃ. (ἢν. 4 446---2ῶ926 8, Ο(Ὦγ. 

8 Ραυδ. ΥἹ, 8, 4 Μαχεδόνα δὲ αὑτὸν ὁ Πτολεμαῖος ἐν τῷ ἐπιγράμματι ἐκάλεσε, 
βασιλεύων ὅμως Αἰγύπτου. Χ, 1, 8 ἔχαιρον γὰρ δὴ Μακεδόνες οἱ ἐν Αἰγύπτῳ 
καλούμενοι βασιλεῖς, χαϑάπερ γε ἦσαν. Ιἄϑιῃ ἰῃ ϑοιίθυοί δ σδάθγθ ἢΐο υἱάθ- 
Ιη0.8. 4 Οἱ. 4048 

206 ΠοΙρῖ5. Εα, [0085 ὟΟΥ. ἃγοῆ. 11. Ιπβοῦ. ἢ. 840. 

Πειϑαγόρα ἄρχοντος!, πυλαίας ὀπωρινῆς, ἱερομνημονούντων Αἰτω - 
λῶν Τελέσωνος, Βίττου, Λεοντομένους, Δρωπάχου, Βουχίόλου, 
---Ο-]  ουλίου2, Χηρία, Δελφῶν Λύσωνος, Ζαχυνθϑίου, Φω - 

1ἰυἰοταίυγα νοῦ 8 ργϑοίοῦ Ξ; [ἰῤἰογα ΘΟΩ γο]ϊᾳυΐβ ρ8}}0 τοΐπουθδ. 

ϑαρρ]θιηθηίβ πλθᾶ 8ηΐῖ. 4 ΟἹ. 446, 8 (1948 ἃ. Οἢγ.). Οἵ, 4198, 80 844. 

4 Ουοί Βἰογομπηποοη68 Αοίοϊ οἱ ποτίηϊ, ποη οοηδίδί. Νδηλ Ὠθαὰθ υἱγαϊ ἴῃ 

Ιδουμᾶ δηϊθοθάθη( 8 τοάο ἠοπηΐηΐβ οχίγθιηϑ ρδγΓβ οὔπὶ ΒΘ ΌθΘη (8 ἰηἰ {10 ΡΘΓ- 

τίου, δὴ ργδϑίθγθδ οἰΐδῃ ὑπ δὰΐ ἀυῸ 8118 ῃομπΐμα, αἰϊυάϊοαγὶ ροίοϑί, 
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χέων Νιχάρχου, Τιμασιχράτους, Βοιωτῶν Οἰνάδου, Ξενοφά- 
γους, γραϊμματεύ]οντος Μελανϑίου Αἰτωλοῦ" ἐπειδὴ χαλῶς χαὶ 
δικαίως Ἀγάϑων ὁ ἀρχιτέχτων τοῦ ναοῦ τὴν ἐπιμέλειαν τῶν 
ἔργων ἐποιήσατο τῶν προςταχϑέντων) [| ὑπὸ τοῦ ϑεοῦ χαὶ τῶν 
᾿Αμφιχτιόνων, χαὶ μετ᾽ ἐχεῖνον ὁ ὑὸς αὐτοῦ Αγασιχράτης, καὶ νῦν 
᾿Αγαϑοχλῆς ἐπειδίὴ)} ἐπαῦξε τὸ (ἀ)}"- -- -- -- τ - χαϑάπερ ὃ πα- 

ὅ τὴρ] [᾿Αγασιχράτης᾽ ἔδοξε τοῖς ἱερομνήμοσι, τὴν αὐτὴν εἶναι 
προδιχίαν χαὶ ἀσφάλειαν Δάμωνιδ χαὶ αὐτῶι καὶ τοῖς ὑπάρ- 
χουσιν αὐτῶι, χαϊξὲ πολέμου χαὶ εἰρηήνίης δ, ἥμπερ καὶ τῶι 
ἀδελφῶι ᾿Αγαϑοχλεῖ᾽ ἐὰν δέ τις αὐτοματῆι τῶν τούτου τι, τὸμ 
μὲν ἄγοντα ἀποτεῖσαι) σ΄ στατῆρας ἱερίοὺς τῶι Ἀπόλλωνι τῶι 
Πυϑίωι, καὶ [ Δάμωνι ὑπόδιχον εἶναι ἐν ἱερομνήμοσιν᾽ τὴν δὲ 
πόλιν τῶν Δελφῶν χαὶ τῶν ἄλλων ὁσ᾽ ἄμ .παρ----------ς- | 
τᾶς, ἐὰμ μή τις .. .η πρὸς ἴδιον συμβόλαιον ἐγχίαλῶν) τ.α... 
Δάμωνι᾽ ἀναγράψαι [δὲ ---- - τ τ - -] 

αυϊαὰ ν. 8 οἱ 8 ο0]]8[18Β ἱπηραῦὶ Ἰοηρί(υἀΐηθ νϑύϑὺβ [αἰ880 δρραγοῖ; Ὠθαῦθ 

ΟΥ̓ΛΙΟΥ υἱγῦμῃ υπὰ8 8ὴ ἀυογαι) ΠΟΙΏΪΏ ΓΟΙἰαυΐδθ δἰηξ ργῸ οογίο ἀϊοὶ- 

᾿ἰοοί : Βογὶ ϑηΐμῃ ροίοϑί υἱ -- -- τοῦ, (Δ)ίου, δυΐ (60}}]. 486, 4. 487, 4, 4188, 8) 

----- ου, (Χ)ου ἑαονὶ!. ΜίΙιμὶ φυϊάθηχ γοῦὶ β'τ}}} πὰ πὰ οϑὲ εἰς, ὰὲ ἢ. 189 οἱ 
ἴῃ αυδίίαον (ἰΐ}}15 ϑοίουίοσαμα, Ὠονθλ ὨΪΘΓΟΠΛΏΘΙΠΟΠ88 Αθίοϊοσαπλ ἰυ 886. 

ὕυᾳυθ ρ]ὺ5 αἰτηἶα ρᾶγίο οπηπίατα ἰθγοι θτη τὴ οἐϊδιηίθ πῇ Αϑίο ἢ ογϑηϊ 

(αἴ. 4841). 8 ΕΠΕΙΔΙ Ἢ ΤΟΛ δ α΄. 71, 88 5ᾳ. οὔτ Ὠοί. 42. 

Ργορίου ἔγαίγὶ 8 Αβδαίμοο} 18 τηϑῦϊα, ΟΝ ὈΓΟΡΙΘΡ 808 ἱρβίυβ, θδιθοη ἰδ ὨΟΏΟ- 

γθυ5 αἰποϊίυγ, αἱ {ΠΠ|Ὸ Ὠο]ο ουἱάϑπι ργορίοῦ ἀναηου!! ΡῬγίποαοῦγὶ βάθη ογβᾶ 

ΑἰΒοηΐθη808 ργοχθηΐα ἀθίθγ Ὁ. 86 ΝΕΣ. ϑυρρίονϊ οἱ διηθηάανί. 

207 [,δρὶ8 Ῥαγπδϑϑίαβ, ἱηνθηίαβ ΠοΙρἷβ δηΐο οοϊ απ] η8πὶ Νᾶ- 

ΧΙΟΓΌΠΩ, ΘΟΥΟΪΘ5 6 ΠΡΟ Ῥοϊδϑαΐοο, οσοϊἀθηίΐθιη νϑγϑὰβ ἃ ρογίϊσα 

Αἰμοηϊοηβδίαμι. ἘΔ. Β. Ηδιυβδβου] ον Βυ]]οίϊη 46 ΘΟΓΓΘΒΡΟΠΔΠΟΘ 
Ἠο]]ὀηίχαθ ΥἹ (1883) Ρ. 319 ἢ. 49. 

Θεοί. [ Ἄρχοντος Κλεοδάμου!, βουλευόντων Ἀμύντα, Θεοφράστου, 
Πραξία 2, ἔδοξε τᾶἄι πόλει τῶν [Δελφῶν ἐπειδὴ ἐπανελϑόντες 
ϑεωροὶ οἱ ἀποσταλέντες ἐπὶ τὰν ἐπαγγελίαν τῶν Πυϊϑίων 8 Ἀμύν- 

[ποτὰθ ΞΤΙ͂Σ. 1 ΟἹ. 447, 1 (4944 ἃ. (ἢγ.). Οἵ, 4198, δέ 8ᾳᾳ. 

ἃ ΗἱΙ ἴῃ ΤΟΙ͂Ο ΘΓΔΩΐ ΘΓ ὈΥΪ08 δΔηηΐ 800 ΒΈΓ6, ἃ ΙΏΘη86 [110 δὰ Ὠθοθια- 

Ὀγοῖὴ 4984 ἃ. ΟΡ. (498, δδ. ὅ9). 8 Νοβοίο δὴ Ρυίηὶδ, αυδθ ἰθγίϊο οαΐμ8-- 

46 ΟἸγιρίδάϊβ δῆποὸ ἢθγὶ βοιθρδηί, ἰπτὰ δἰίᾳφαα ἀθ οδυβα ἀϊϊαία [ποτὶ πί. 



408] ΠῚ. ΑὉ Αἰοχαπατὶ Μδρηΐ τππογίθ δὰ Οογηἰυτ ἀοίοίδιῃ. 915 

τας χαὶ Χαρίξενος ψάφισμά τε ἀνήνεγκαν παρὰ Χερσονασιτᾶν 
5 τῶν ἐΐχ τ)οῦ [ Πόντου, χαϑὼς ἦν ὁ λελυτρωμένοιδ ὑπ᾽ αὐτῶν καὶ 
πεπολυωρημένοι ἐμ πάντοις, χίαὶ αὐ]]τοὶ διελέγεν ἀχολούϑως 
τοῖς γεγραμμένοις ἀπολογιζόμενοι ἂν ἔχοιεν αἵρεσιν] [ ποτὶ τὰμ, 
πόλιν τῶν Δελφῶν καὶ χοινᾶν χαὶ χαϑ᾽ ἰδίαν πάντοις, καὶ νῦν 
ἀποστείλαίντες] [ Φορμίωνα καὶ ᾿ Ηραχλείδαν ϑυσίαν συνετέλεσαν 
τῶι ϑεῶν ἑχατόμβαν βούπραψιρον 8, καὶ] [ δωδεκαῖδα βούπρωιρον 

10 τᾶι ᾿Αϑανᾶιϊ, καὶ τὰ χρέα τἄμ βοῶν διένειμαν τοῖς πολίίταις, 
ἐποιήσαντο δὲ χαὶ αὐτοὶ τὰν ἐπιδαμίαν χαταξίως καὶ αὑτῶν χαὶ 
τῶν ἀποστειλάνίιτων αὐτούς, δεδόχϑαι ταῖ πόλει τῶν Δελφῶν, 
ἐπαινέσαι τε τᾶι πόλει 8 τῶγ Χερσονασιτᾶν τῶν ἐκ τοῦ Πόντου 
χαὶ τοῖς ἀποσταλέντοις ὑπ᾽ αὐτῶν ἐπί τε τᾶι αἱρέσει | ἄι ἔχοντι 
χαὶ εὐνοίαι ποτί τε τὸν ϑεὸν χαὶ τὰμ πόλιν τῶν Δελφῶν" δε- 
δόσϑαι δὲ χαὶ τᾶι | [πόλει τῶν Χερσονασιτᾶν προμαντείαν, χαὶ 

15 τοῖς ἀποσταλέντοις Φορμίωνι καὶ ᾿Ηραϊ[χλείδ]αι προξενίαν 3. 
ἀναγράψαι δὲ τὸ ψάφισμα τοὺς ἄρχοντας τοὺς ἐνάρχους ἐν τῶ[ι 
ἱερῶν τοῦ ᾿Απόλλωνος ἀποστεῖλαι δὲ χαὶ ξένια τοῖς παραγεγο- 
γότοις Φορμίωνι | [χ]αὶ [Η]ρα[χλεϊίδαι τοὺς ταμίας Χαρίξενον, 
Διόδωρον. β 

Νδιῃ δἶνθ ἀθ δηϊθοοάθηξθιυβ Οἱ. 446, 8 (4948 ἃ. Οἢγ.) βῖνο ἀθ ἰπβόχαθηι- 
θυ8 ΟἹ. 447, 8 (190[89 ἃ. ΟΒγ.) ῬγΓΠ}15 σης {ΠῚ τὰ ἰηί(ο!ορίτηυΒ, παυὰ 
οχίρυδο αἰ βου !αῖ65 ογἰυηίυν. 41. 6. ἦσαν, θοτγίοθ. ὅ δυμηρίυδ5 αυἱ 

ὈοΙΡΒογιπὶ ᾿ἰοβδ.18 ἰδοϊοπαάϊ ογαηΐ ἀστῃ ΟΠογϑομοϑὶ σου γ Ὀδηζ, οἰν 85 

ΟΒοΓβομθϑιίδγαπη ἰῃ 86 Γθοθρίΐ. Η. ὅ8η60 αἰϊυὰ ᾿αΐϊᾳ8 νόσδρι}} λυτροῦσϑαι 
1888 ΘΧΘΙΏΡΙ χὰ ταϊπὶ χυϊάθηῃ ποία ποη 68ῖ. 6 ϑηίσμ νἱοἰίπηα5, 4υδ-- 
ΓΆΙΩ ὈΓ 8 08 68. Ἠθβυοῖ. βούπρωρον᾽ ϑυσία ἐξ ἑκατὸν προβάτων χαὶ βοὸς 
ἑνός, οἵ. τριττοία βόαρχος 48, 82. Η: 7 Νριίῃρθ τῇ Προναίᾳ. Η. 8 .Ηἰϊο 
ἀαίνὶ 8018 οἰΐδπλ ἰῃ {{{π}18 Αἰἰἰο5 φαΐηϊ! ἃ. ΟὮγΓ. 8δθοῦ]! οσσαυγγίξ ((ἴ. 4.4, 6). 

9 (α΄, 498, 56. δ. 

208 Βα5ἰ5 ἱηνθηΐα Ρϑγβϑιηΐ δηηοὸ 188]. Ἐκ. ἄοῃζο, 816 Εἰ- 
ΒΟ ηἶβ5860 ἀοΥ ΑἸΒαΓΑθυηθοη σὰ Ρογρϑιηοῃ 1|880---8.. Ρ. 49. 

Ἄττίαλ]ον 1 βασιλέως ᾿Αἰττ]άλου2 [ ἀρετῆς καὶ ἀνδραγαϑίας ἕνεχεν 
Ι καὶ τῆς εἰς ἑαυτοὺς εὐνοίας | ̓Αχαιῶν οἱ διαβάντες χατὰ συμ- 

4 Αἰϊαϊὰβ ΠῚ αἱ ροδίθα γορπανὶ 189---188 ἃ, ΟἾΓ, 4 ΑἰἰΔ|0ὺ8 1 (944 

491 8. Ομη].. 



916 ῬΑΥΒ ὈΥΪΟΥ. [998-- 

δ μαχίανϑ [πρὸς βασιλέα Εὐμένη4 τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ | ἐν τῶι 
συστάντι πρὸς Ἀντίοχον" πολέμωι | χαὶ συναγωνισάμενοι τὴν ἐν 
Λυδίαι [] παρὰ τὸν Φρύγιον ποταμὸν μάχην | ̓Αϑηνᾶι Νιχη- 
φόρωι. 

8 θ Αομδθοῦυμῃ δὐχὶ 18 Ὠϊορδηθ ἄυοθ δὰ θ᾽] πὰ οοπίγα Αηἰοοδυμα 
βογοηάυμῃ ἰμ Αβίδπι τη ἰβ88 οἵ. ἰν. ΧΧΧΥΠΙ, 40, 4. 89, 9. 4 Ἐυϊηθη68 

1 Αἰ] 1 {., 491---..89 ἃ. (Ὠγ. δ Απιοοδυβ 1} Μαρηυβ (9338 -- 187 ἃ. ΟὨΓ.). 

6 [ηἰθ] ρθη δ οϑὲ ρυρηδ ῥΓῸρΡΘ Μαρῃοδίδηῃ ἃ. [90 ἃ. (ἿΓ. σοιηχηἶβθα, 08 

ΑὨΠ Ομ ῸΒ ἃ ἈοΟΙΏΔηΪβ ΘΟΓΟΙΏ4110 80 8 ἀονϊοίβ ο8᾽. Ὕ(ΕἋἷ. 1Πϊν. ΧΧΧΥ͂ΙΙ, 87, 

9: Απήοοδιιξ -- τοσθρὶὶ 86 δὲ ἰγαπδογόδεις Ῥηγυσίωηι αηϑλθην οἷτοα Μαρηδϑδίαηι 

γμαθ αὐ ϑίρνίυηι 6δὲ ροδιίξ σαδίγα. 88, 83: οοηδι ---- οἰἶγα Ῥλγψοίωην ἀπυιθῆι 

ηυαίιον μα αὖ δοείθ ροδιέ οσαδίγα. ὈὨοίπαθ ὃ ὅ ΒΟΙΏΔΠΟΒ ΔΙΏΠΘΙΩ ἰγδἢ 5886 

Θὲ ῬΓῸρΡΘ Ποβίθβ ἰῇ ΟϑΙΏΡΟ Οδδίγα Ῥοβαΐβ880 ὨδυΓΑΙΌΡ, υδὲ ἀθὶηἀθ ῥγοθὶ ἑυτὰ 

σοτητηϊβϑα 68.. Οἵ. οἰΐδῃ Αρρίδῃ. ϑὅυγ. 806. )ὸ Πυπκίηΐβ οὐγϑὰ ϑίγαρο 

ΧΙ Ρ. 686 (88. μδθὺ μδροί: καταφέρεται δ᾽ ὁ Παχτωλὸς εἰς τὸν Ἕρμον, εἰς 
ὃν χαὶ ὁ Ὕλλος ἐμβάλλει, Φρύγιος νυνὶ καλούμενος. 

209 Ἡογδοῖοδο δὰ [,ἰπηυτη. Εἶἰχ βοῃθαὶβ Ρ (48 θα. ΒοΘΟΚΙ. 
α. 1. α. 8800. [0088 ἀΑδβὶθ ὅ88. ὉὈἱγοχυθ δοσυγαί 8 οχϑοῦι ρδὶΐ 
ΒΔΙΚΘΠΘΡ, οαΐα8 ΔροΟρΓΔρἤαπῚ Θχργοβϑὶὶ ἊΝ. Ἠθηζθῃ Απμδ]ΐ 49] 

Ιηδῖ. ἃγοῆ. 1803 ρ. 4138. ἀοιηπηθηίδγίο ἰηβίγυχὶί Υ̓Δααϊησίοη 
δὰ [,60. ΑΒ. Ρ. 196 8ᾳᾳ. 

[Γναῖος Μάνλιος Γναίου υἱός}, στρατηγὸς ὕπατος ᾿ Ρωμαίων, 
[καὶ οἱ [ ἀπὸ “Ρώμης δέχα πρέσβε]ις ᾿ Ηραχλεωτῶν τῆι βουλῆι 
χαὶ τῶι δήμωι [ χαίρειν)" ἐνέζτυχον ἡμῖν οἱ παρ᾽ ὑμῶμ πρέσβεις 
Διᾶς, Διῆῇς, Διονύσιος, [ Ἀλέξανδρος, [Μενέϊδημος, Μόσχος, 

5. Ἀριστείδης, Μένης, ἄνδρες χίαλοὶ [[| κἀγαϑοί!, οἵ τό τε [φήφ)ισμα 
ἀπέδωχαγ καὶ αὐτοὶ διελέγησαν ἀχολούίϑως τοῖςς ἐν τῶι [ψη- 
φ)Ἴσματι χατα[χεχωρισμένοις, οὐδὲν ἐλλείποντίες σπουδῆς, ὡς 

4 (η. Μδη}1Π Μο]βοηΐβ 008. 189 8. ΟὮν. θρ  ϑίθ] δηλ ἤ8ΠΟ 6880 ργίπιι5 Υἱα 
ἨθηΖθη, οὐΐὰβ δοηϊθη(ίατη ργοραν Υ. Νοαᾷθ ϑηΐῃ ροβϑί ἔσο ἱπηρογβίουθη 

Βοιηδηυπ οὕτ Θὀχογοϊία [υ͵886 ἰῇ Αϑ|8 υϑαὺθ δὰ Ατβίοηϊοὶ 6] πὶ, αὰο Ὠὶς 
ε{{}08 ῬΓΟΡΙρου βουϊρίυγαθ γαϊ οῆθτλ υἱΐϊχαα δοἰίᾳυϊοῦ δθθηάυβ οϑϑοί. [ὨΪῸΓ 

οἰν  δίθβ αυΐϊθυβ συμ 80 Απίίοομο ἀοίροϊββθηί ἰογίϑβ οἱ ἱπηιηη 88 ἀδίβ θ58οί 

ἃ Ἀοιηδηΐβ (ἰν. ΧΧΧΎΛΙ, 39, 7) οἰδη Ηδθγδοίθδση [υϊβ8θ οχ Βυΐυ5 {ἰἰα]ϊ 

δΔρρυϊηθηίο οΟἸἸορὶς Υ. Ἐρίϑίαϊα δὰ 608 ἀδία 9886 νυἱάθίυν ἃ. 188 ἃ. (ἢγ., 

400 ἰθροῦο Μδη 8 ῬΓῸ ΘΟΟΠ80}6 οὐτλ ἀθοθπ ᾿οραιϊβδ ΓῸ8 Αβίδο ογάϊηδραδί. 

4 (ἴ. 4992, ᾿ 



Φ10] ΠΙ. ΑὉ ΑἸοχδαηάνὶ Μαρηὶ τηογίθ δὰ (οτμιναμ, ἀοΙοίδπ. 417 

ἡμᾷς εὖ εἰϊδότες] πρὸς πάντας τοὺς “Ελληνας εὐνόως διαχειμέ- 
νους. | [ἡμεῖς μὲν οὐγ [κα]ὶ πειρασόμεϑα, παραγεγονότων ὑμῶν 
εἰς τὴν ἡμετέρίαν | πίστιν 3, πρόνοιαν ποιεῖσϑαι τὴν ἐνδεχομένην, 

10 ἀεί τινος ἀγαϑοῦ παραζἤζιοι γενόμενοι. συγχωροῦμεν δὲ ὑμῖν 
τήν τε ἐλευϑερίαγ, καϑότι καὶ | [ταῖς ἄλ]λαις πόλεσιν, ὅσαι ἡμῖν 
τὴν ἐπιτροπὴν ἔδωχαν, ἔχουσιν [τὰ [ χτήματα ὁ τὰ αὐτῶμ, πολι- 
τεύεσϑαι χατὰ τοὺς ὑμετέρους νόμους, | [καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις πει- 
ρασόμεϑα εὐχρηστοῦντες ὑμῖν ἀεί τινος ἀγαϑοῦ | [{παραίτ]ιοι γί- 
νεσϑαι. ἀποδεχόμεϑα δὲ καὶ τὰ παρ᾽ ὑμῶμ φιλάνθρωπα καὶ 
τὰς [[πίστεις, χ]αὲ αὐτοὶ δὲ πειρασόμεϑα μηδενὸς λείπεσϑαι ἐγ 
χάριτος ἀποδόσει. [ [ἀπεστάλκαμεν δὲ πρὸς ὑμᾶς Λεύχιον “Ὁρ- 
βιον τὸν ἐπιμελησόμενον τῆς | [πόλεως χαὶ] τῆς χώρας, ὅπως 
μηδεὶς ὑμᾶς παρενοχλῆϊι.. ἔρραϊσϑεϊ. 

8 Βυρρ)ονὶ. “ὕμπι υος ἐπ ποείγαην βάθην υϑπονε δ᾽. αἵρεσιν ." 4. Αὐυἱ 
ϑίο δυΐ χρήματα δυρριοπάυτα οϑί, πράγματα . 864 πράγματα ἔχειν δ] ἴδῃ νἱτὴ 
Πδροῖ, 

210 Μορδίοροῖ!. Εχ ΜιΠ|8418 ουΐυδάδπι ΔροΟργᾶρμῃο δά. 
ΒΟΘΟΚᾺ (Ὁ. 1. 6. 41ὅ86, οχ 8υὺ}56 Βο885 ἴΏ80Γ. ἱποᾶ. ἴδβο. 1 ρ. 7. 

ἢ. 13 οὐ [6 0ὰ5 ΥΟΥ. ἅγοῆ. ἴηβοῦ. ΠΠ|, 384. δοοίο οἵ ἱῃρϑηῃΐοϑο 

τοϑίϊαϊ Καὶ Καὶ] ΑΠΔ]. ορίᾳγ. ρ. 13 83848ᾳ. Εἷ. ργδοίογοα Ρ. Βου- 

ΟΡ οομητηθηΐδυϊ τ ἰῃ Ἐχρ]οδιϊοηὶ 5 δὰ [1,6 881} ἽὙΠοβθα Π 
Ρ. 179 βαᾳ. 

----ς- - [καὶ ἐν τᾶι...ι1--------ς- {|0πἰως ἐπαύξηται χατὰ 
πίλεϊστον, ἔδοξε τᾶι | πἰόλει τιμᾶσαι Φιλοί[π]οϊἰΐμενα Κραύγιδος | 

[εἰγὰθ ΑΞΙΠΣ. ΡΒΙοροθιηθηΐ τηογίυθο Ποροτάβ ίς ἀθοθγηὶ ἃ οἷν 05 

ΡΓΪυ5 Ρογβροχίϊ Κοὶϊὶι8, χυΐ ἰΐθη ἀθ γοϑιὰθηάο ἐἰξαϊο ορίϊηθ πιοτυΐϊξ. Οαὶ 

ουμὰ ΜΙ 68 Ἀοβϑίϊψιιο Θχθιηρ]8 8018 υϑὺ8 ο88ο,, Βουοδγπιβ, ουΐ ργδοίθγρϑ 

1, Ρδβίδηυμη Θροργαρμυπὶ {1118 ρ80}}0 ϑδοουγαίίυβ οἱ ϑοίγρυμι οδαγίδοθυτη 

ῬΓδϑϑίο οϑϑϑί, ὨΟΏΗ}}18 ἰοοἷβ ἃ Κοὶϊΐ βαρρ θιθη 8 γοσθϑαθηάστῃ 6886 υἱαϊί. 

Αἰχυθ οἰδὶ ϑμι αυδθ ἀυδ δεϊομθῖη τηουθϑηΐ, ἰδηθη ἰῇ βϑυμητηϑ ὨΔΙΌΠ Γ6]1-- 

αυϊαγπι οὐδουνγίαίθ ᾳυδθ 80 1}Π18 Ὠοτηϊηΐδυ8 ἀοοί ββίτΐβ Ῥγοροβίία βυηΐ ὁχ-- 

ῬΥΪΘΓΘ 88.108 ἀυχὶ, αὔύδλ γ8ὴ0 Ὠονδηάὶ βίμαϊο 8118 ὨΟῺ τηϊη8᾽ ἀπα ρῥΓο- 

ῬΟΏΘΙΘ. 080 τηϑηϊΐΐοδίο γϑγὰ ἰῇ ὕηο0 ϑδυΐ ἀυοθυβ ϑροργαρΐβ. ἐπυθηϊ απο γ 

 ΓΘΟορὶ ΓΘ φαογΌτη ΘΥΓΟγθυ8 ὩΟΩ Θηοίδίϊβ. Τια]ὰπὶ δηηὶ 488 ἃ. ΟἾΓ. 6580 

Υἱχ οϑί χυοὰ ηοποϑίη. 1 ΚΑΙΕΝΙΑΙ ᾿ι..} 1. ΑΤΕΝΤΑΙ Ἀ. ΚΑΙΕΝ- 
ΤΑΝ ΜΝ. 



918 ῬαΓΒ ῥίον. [440--- 

ὅ τὶ μαῖς ἰσοϑέοις 2 [ἀρετᾶς [ἕνεχεν καὶ εὐ εἸργεσίας" ἱδρύσαίσϑαι 
δὲ εἰς τιμὰν αὐτοῦ |͵ ἐν τᾶι ἀγορᾶι τὸ μίνᾶμα 3 καὶ χτίσαι μετὰ 
ται] νίας τὰ] ὄϊσιίεα  ---- τ-ττ-ττς---- 1 καὶ βωμὸν κα[τ]α[σχευα-- 
σαι λευχόλιϑον ὡς | χ)άλλιστον, χαὶ [βουϑυτεῖν ἐν τᾶι ἁμέραι 

10 τᾶι [Δι)ὶὸς Σωτῆρος στεφαίνῶσαι δὲ καὶ αὐτὸν εἰϊχώσι χαλχέαις 
τέσσαρσιν, ὧν στᾶσαι τὰν | μὲν μίαν ἐν τῶι ϑιαίτρωι----- - 
χολο|σο]ικάν (), τὰν δὲ----τἰτς τοττο]ίχον, τὰν δὲ ἄλίλαν ἐν--- 
ι-- τ τος [ τὰν δὲ ἄλλίαν ἐν τῶι γυμνασίωι (), καὶ ἀναχα ρ)ῦξαι 

ἐν τῶ(ι ἀγῶνι τῶν Σωτηρίων τὸν | στιέφίαγον ---- -- τ ] αις δὲ --- 
20 -- -- - [-ντι τοτ--- [ τ-τδπττ τ ττπτ-- -τιττ-ττττ- Ιαις δα 
25 --π- τ τ το- [-τς τοῖς - -ο-τ- τ το]τ-αιαι δι----π-ς- ] ολιας γ- -τ 

-ττστ|αν πολι- --τ-ττα-- [τ-ῖντιν τεί---- - π]]όλεος χαὶ ------ςτ- 
80μ---ἰαῖς φ. .οος χαὶ ἀπι[- - -τ--- πομπὴν . «φιαχερσιχο [- - 

-- τ]έμενες δ ἐσ αν... «ολιδ----πτς- [ς ταινιται.ι. αιταιν---- 
--  [Ἀρχάσι ἀξίαν [-- -ε-- ἀγῶνα γυμνικὸν καὶ ἱππιχίὸν-- --τ- 

88 --- - [τὸν] δὲ ταμίαν δίοῦνίαι τὸ ἀνάλωμα εἰς τὰν ϑυσίαν | το]ῖς 
τᾶς πόλιος ἵερμίϑύτ]αις ----τ- α- ]. .ας᾿ τὰ δὲ χρέα τὰ] βρώ- 

40 ἐπιμε]]λουμένοις" τοῖς δὲ Σωτηρίοις ἰ- --- -τ-  ὕμγνοισιν 5 τοῖς 
χτωμένοίις -- τ τ τς |--Ἰ τοῦ τὸν Δία τὸν Σωτῇρία - -- -ττ- [- 
-τὶν τὸ τέμενες τὸ Φιλοπίοίμενος -- -- --τ-- ] ϑυσϊάντω οἷν ἱερό- 
ϑυτὸν τὸν τοι [------ς ἀνα γορεϊυέτω ἐπὶ ταῖς ϑυσίαις καίτ᾽ 

4 Οὐ ΠΠν. ΧΧΧΙΧ, ὅ0, 9: “ϑορες αὖ πέθογδο Αοδαΐοο δεῖ οοηοίο, αἀ60 

οπμιίδως ἠιμηαηΐξ οοησοείίβ ποπογήδιδ, οὐ πὸ αἰυννὲδ οὐἑάθηι αδϑίἑηπογοίυ". Ὠϊο-- 

ον. ΧΧΙΧ, 418 ἀλλ᾽ ὅμως μετὰ τὴν τελευτὴν ὡςπερεί τινι ϑείᾳ προνοίᾳ τὰς 
ἰσοϑέους τιμὰς ἠλλάξατο τῶν κατὰ τὴν τελευτὴν ἀπηντηχότων ἀχληρημάτων. 
χωρὶς δὲ τῶν κοινῇ τοῖς ᾿Αχαιοῖς χαταψηφισϑέντων εἰς τιμὴν τἀνδρὸς, ἡ πατρὶς 
ἱδρύσατο, καὶ τὸ βουϑυτεῖν αὐτῷ χατ᾽ ἐνιαυτὸν χαὶ τῆς ἀρετῆς ἐγκώμιά τε καὶ 
ὕμνους κατέδειξεν. ᾷδειν τοὸς νέους. Κ. 8 ΤΟΜ Μ.. ΤΟΝΜ Ἀ. ΤΟΝΥ Ι΄. 

. βαυρρίονὶξ Εουοδτῖ, ᾿Ἰπο θὴ8 Τὶ ο]Θοηίΐα ΒΎΓΘΟΙΒἰ8 ἰΐθχῃ ἰὴ ἴογο βϑραϊατη 6880 

(ΡΙἱ. Τί). 89). . 4 ΑροΟρΥΔΡἢδ ἷσ ΤΘρηοροΓο ἀἰβϑθηίζαηί, 504 ἰη δοΐγρο 

Οδαγίδοθο Ἐ. [85 ἰἰ{0γᾺ8 860 ἀϊϑρθοχίϑθθ τοίογσί. ϑυρρίονϊἑ ἰάθη, οἵπὶ οοὨΐ-- 

οογού, ἰδϑηΐδηλ ἰῇ ΤΩΟΠΌΠΘηΐΟ 8ΘρΡυ ΓΙ] βου! ρίδιῃ 6886, αυ8 Ιηϑηοῦΐδ Γ600-- 
ἰογοίαγ ἰηβοη 8 ἰδϑηΐϊδγυτα υτηθεὶ αυΐϊδυβ ὑγπὰ ΡῬὮΪΠΟρΡοΟΘ θη ἷ8 οϑδὰ οοηίΐ- 

ΠΘΏ8 ΘΟΟΡΘΓΙδ Θγαΐ, οατῇ Μορδὶοροὶῃ ἀδίογγοίυρ (ΡΙαΐ. ῬΡὨΪΪΟΡ. 34 αὐτὴν δὲ 

τὴν ὑδρίαν ὑπὸ πλήϑους ταινιῶν τε χαὶ στεφάνων μόλις ᾿ὁρωμένην ἐκόμιζεν ὃ 
τοῦ στρατηγοῦ τῶν ᾿Αχαιῶν παῖς Πολύβιος). ϑϑὰ κτίσαι μετὰ ταινίας τὰ ὄστεα ἰη- 
ΒοΙοθη(υ8 ἀἰοϊίαγ, αἱ ΠΟ ροβϑίὶπι χυαυΐῃ ἀθ Εουσαῦίΐ Βυρρίθιηθηίο «αϑΙΥΪΒ ἰη-- 

Βοπίοβο ἀυδίίθιῃη. ὅ Ἐδάθιῃ ἔογσι:δ οὕ γΥ. 439 γϑουγταΐ, ΠΟ πιθηάδυη 48- 

ἀγαίαγὶΐ, βθἃ ργοργίϑίδαβ οοίθγοασυΐῃ ἱβηοίδ βουιηθηΐβ Αγοδάϊοὶ 6880 νἀ θίυγ. 



444] 1Π. ΑὉ ΑἸοδχδηάνὶ Μαδαρηὶ τοοτία δὰ (ον ἀοἰθίϑση. 810 

45 ἐνιαυτὸν ἕχαστον χαὶ [[ἰ στεἰφανώτω ὃ καὶ τᾶι ἑστιάίσει (ἢ - - - 

--ἰ|- τ- τ - ] λαμβανέτω ----- [τ τττττο- 

Κ. Ε. 6 Οἵ. Ὀοάογὶ Ἰοόυπι βϑυρΓγὰ (ποί. 3) 8]] αἰ}. ῬΟΒ ἰΔ ΙΟμθτ 586 

τηογοϑὶ ἀδίϊνυϑ ἴῃ --- οἷσιν Οχίθη8 ἃ Ῥϑ] οροηποϑίοτυμ ἀϊΐδ᾽θοίο 8] 1608. 

211 Τάρυ]ὰ τηδυηογθᾶ ἰηνθηΐα ἴῃ γυάθυ 5 ἰθιρ! ΑΡ0111-- 
ηἷ5 ϑιωίπί ἰη Τγοδάθ οἱ ἃ ϑργαίἰο Οδηία τ σϊαπη ὑΓΔΠϑῃη 1558. 

Εχ 5. ΒΙΡΟΒΙΠ ΔρΟσγάρΒο θα. Τὰ, Ουγϊα8 Αγομδοϊορίβομο Ζοί αν 
Ι8δὅ ρΡ. 84 8ᾳ4ᾳ. ((Δ80. ΧΧΥ]. 

᾿Αγαϑῆι τύχηι. Κάσσανδρον Μενεσϑέως ' ἐτίμησεν 

Ι Τὸ κοινὸν τῶν | Αἰτωλῶν | χρυσῶι | στεφάνωι () 
Τὸ χοινὸν τῶν | Δωριέων | χρυσῶι |[ στεφάνωι (2) 
Τὸ χοινὸν τῶν |[ Αἰνιάνων | χρυσῶι [ στεφάνωι. (3) 
Τὸ χοινὸν τῶν] [ Ἠπειρωτῶν [τῶν π]ερὶ Φοινίχηϊν 2 χρυ]}- 

σῶι στεφαΐνω!]. (4) 

{μτἰἰογϑὸ ΑΘΞΙ͂Σ; διεϑίδο οχίγθιηδθ [6018 ἰγϑηβυθυϑὶβ ογηδίδϑθ. 8008 

ΨΟΙΒῸΒ 4 ΘΟ ηυδ ΒοΙρίυΓα ἰοίδια ᾿δρὶ 4185. Ἰα(πἀΐηοθτα χροὶ; δβδἰῃσυ!ογυτῃ 

ΒΟΒΟΓΌΙΩ {{{}]}} ἰΐα δαογηδίΐ βυηΐ, αἱ φυΐϊηᾳθθ ογαΐῃθ8 (1. 1. 1. Υ. Υ]) ᾳυᾶ- 

ἰΘΥΓΏΒΓΌΤ, δ θυ ϑγυτη ἰμϑουῦ ρου, σΖυδγιπὶ η8 ἰυχία 8]|06Υ8πὶ ροβὶίδ ϑϑί, 

ἀἰβιποδηίν ογαϊηϊδὺβ αυΐϊπαθθ ὀογοηδγυτα, οὁχ αυΐρυβ υπϑαυδθαθθ ἰηΐγα 

ἰρϑασα {{{}ἸῸΤῚ ΟΟΥΟΏΔ6 ὨΟΠΟΥΘΙῺ ΘηπηςΔηΐθιη βου!ρίθ 681. ϑ5ϑα αυὰπ τη6- 
αἰυβ εἰ]}8 ον ογαΐηϊβ (6) ΠΟ ΟΘΟΓΌΏΔΘ, 86ἃ δίδίυθδο βοῃογθιη ἰηάαϊσθί, 

ἰηΐγα ΘπῈ ἰΠ[ΟΓ ΟΟΥΟῚΔΒ δὰ {{{]08 ὅ οἱ 7 βρθοίδηίθβ βρϑίξυπη νὙδοῦυ ογϑῖ, 

ἰῇ τὸ αυδίίπον {(ἰ]} ογάϊηΐβ 1 (8. 9. 10. 44), Ὁ ἰηΐγα ΔΙίογα, ἰμοίδὶ 

βυηί. ᾿ 4. (δϑϑδηάου Μϑηθβίμοὶ {. ΑἸοχϑῃάγθηβὶβ ὁχ Ττοδᾶθ ργοχϑηΐδ Ὠ6]- 

ρΡΒοῦυμ Βοπογαίυβ οϑὲ ΤὭΏΘΟΧΘΩΟ διοδοηΐίθ (498, 39). 80 Ὡραὺθ ἀθ οἱυβ 

ΘΙΟΒΟΙ ΓΒ 8ΏΠῸ οοηδίδί, ηἰδὶ φυοά δηηοὸ 410[69 ἃ. (Βγ. αἱΐχαθ γϑοθηίίογ ϑϑί, 

Ὠθάὰ6 «υδΘηδι ἰθιροΥ 8 γαίΐο ἰηίθγοθαδί πίον ργοχθηΐδηῃ, αυδ86 ἰ11160, οἱ 8ί8-- 

ἰδ 8 ΘηΘδΠ ΘΟΓΟΠϑΙΉαῸ6 4086 Ὠἰο (9. 44) ἃ ὨοΙρΡἢΐδ οἱ ἀθογοίϑ γθοθΏΒθη- 

τὰν, ἀοβηίτὶ ᾿ἰοοί. [ἢ ἀηϊνογβατλ 88η6 {118 {{{Ὸ}} δαοίογ ἰδἴ6 οΟμΗγπδη Γ, 

4080 ἀθ δυΐυβ δοίαίθ αϊβρυίανογαί αὐυγίίϊυβ, φυῦυμὰ ἀθηλοηϑίγαγοί δυμὰ ῥυϊοσὶ 

ῬΑΥ ὶ δἰίογίυϑ 8. ΟἿΣ, 5880}}} δϑογι θηάυτη, 80 οϑῦϊδ 8ὴη0 446 ἃ. ΟὮΓ., φὺο 

[οϑάυβ Αοδβδϊοῦμη ἃ Ἀομιδηΐθ ἀἰββοϊυψππὶ οϑὲ, δηϊαυίΐογοιι 6886. Ῥοβί Ὀ6]] τὴ 
Ῥογϑοὶ ἀθιηθτη ἰποίβαπι 0880 Ὠθβοὶο 8ὴ ἱπᾶθ οὐ] ]ἐὁοαὶ ᾿ἰσθαὶ, ᾳυοὰ Οοἰδοὶ οἱ 

Αϑῃΐβδηθβ δῖο, αἱ δηςᾳυϊΐα8, βοραγαίδ 80 ΑϑίοἹἱβ σοῃο  ]α μδρθηΐ. Νϑηλ οἰΐδτα 

ροβϑί Αϑίοϊοβ ἃ Ἀοιωηδῃΐβ ἀοιαίίοβ (489 ἃ. (ἢ γ.) ἰδιθθῃ 888 φϑηίθβ δ᾽ ἰχυϑηγάϊα 

1118 δϑογίρίοβθ υἰβ80 οχ {ἰπ||0 ΑἸωρῃἰοἐγοηΐοο ἢ. 914 δρραγοί. 4 0 ΡΒοο- 

Ὠΐοθ Ἑμδοηΐδθ ὑγθὸ οἷ. Βυγβίδη ἀθοβῦγ. νυ. αὐ. 1 ρ. 47. Εδπὶ οδραΐ [υΪ͵886 



4320 ῬΑΥΒ ῥγίου. [444--- 

ΠΠ Τὸ χοινὸν τῶν | Οἰταιέων | χρυσῶι [ στεφάνωι. (5) 
Τὸ χοινὸν τῶν [ ̓Αϑαμάνων |. εἰχόνι χαλχῆι. (6) 
Τὸ χοινὸν [ Λοχρῶν τῶϊν] [ ἠοίων χρυσζῶι] [ στεφάναζι. (1) 

ΠῚ Τὸ χοινὸν τῶν Κρηταιῶν | προξενίαι. (8) 
Ἢ πόλις ἢ Δελφῶν εἰχόνι χαλχῇ. (9) 
Τὸ χοινὸν τῶν ᾿Αχαιῶν | προξενίαι καὶ ποίλ)ιτείαι. (10) 
Τὸ χοινὸν τῶν Αἰνιάνων εἰχόνι χαλχῇ. ᾿ (11) 

ΙΝ (ΗῚ πόλις ἢ Δελφῶν | ἡ τοῦ ϑεοῦ | δάφνης στεφάνωι. (12) 
Ἢ πόλις ἢ ᾿Αργείων | χρυσῶι στεφάνωι | καὶ ϑεαίρ)οδο- 

χίαι 4 τοῦ [ Διὸς τοῦ Νεμείου καὶ | τῆς ρας τῆς ᾽᾿Αρ- 
γείας: (13) 

Ἢ πόλις ἢ Μεσσηνίων χρυσῶι | στεφάνωι. (14) 
Ἢ πόλᾳς ἢ] Μεγαλο[πολιτῶν]) [ χρυσᾶψι] [ στεφαΐνω!!. (15) 

Υ [ΗΠἸὧὄἠ πόλις ἣ | [{Τεἰγεατῶν | χρυσῶι | [σἸτεφάνωι. (16) 
Ἢ πόλις ἡ [| Κορωναιέων τῶν | ἐν ᾿Αχαιΐαι  | χρυσῶι στε- 

φάνωι. ᾿ (11) 
Ἢ πόλις ἢ | Φλειασίων | χρυσῶι στεφάνωι. (18) 
Ἢ πόλις ἢ]  Κλεωνίαίων) | χρυσίωϊ] [ στεφαΐνωι. (19) 

ΥἹ Ἢ πόλις ἢ ] Φιαλέων [| χρυσῶι [ στεφάνωι. (20) 
Ἢ πόλις ἢ [᾿ Ηραιέων | χρυσῶι | στεφάνωι. (21) 
Ἢ πόλις ἢ Μεγαρέων | δάφνης στεφάνωι | παρὰ τοῦ ᾿Απόλ- 

λωνος 5 | τοῦ τῆς πόλεως ἀρχηγέτου. (22) 
Ἢ πόλις ΚοἸρῳνέων τῶν ἐν] [ Βοιωτίαι χρυ] σῶι [στεφάνωι]. (23) 

[οϑάογβ οἰν (Δί υτ Ερίγοί σα γατα οἰϑὶ ργϑοίθε ἤθηο (ἰπ]ὰ τ Ὠυβαυδη ἀδδη θ 

ὀηυηϊ δίων, ἰδιηθη οἰΐδη) οχ ῬΟΪΥΙΪ ἰοοΐβ ΧΥ͂Ι, 47, 4 οἱ ΧΧΧΙΙ, 4141, 3. 96, 

4 οορῃοβοίί(υγ. 83 ΠΟΑΙΤΕΙΔΙ 4 ΘΕΩΙΟῸ δὅ (ἀογοῆθῃ Μοββθηΐδο ἱπ(ϑ]θαὶ 

Ουνίϊα8 τηοηυϊί, Θδηαυ 6 ὨΟῺ δῆη0 488 ἀθηγθη, 5864 δὴ δ᾽ χυδηίο δίθ δὰ 

Αοδδθουμλ βοοίοίἰδίθιη δοδθβϑβίϑ80 ἀθιηοηβίγαυϊ; δίᾳῃθ φυυ οἰΐδιῃ 8]}80 

τυ 86 οἰνὶ δῖ98 Αομαίοδθ ἷσ ΓΘΟΘΏΒΟΘΏΙΡ, ργορίογοδ ἢυΐϊὰβ υὑπηΐὰβ πομπιίηὶ 

δἀάὰϊ τῆς ᾿Αχαιΐας, υἱ ἀἰδιηρυδίαν ἃ Οογοηθα Βοθοίίδο (488). 6 (. 186,40. 
4871, 9. 488, 8. 

212 ῬΘΙΡΗΐΪ8 ἴῃ τῆῦγο ργῸρΘ ἰθρυ. Εα. Ο. Δ ΘΒΟΒΘΡ 80 
Ι6ὸ τηοηυμηθηΐ ἈΠ συ ἀθ Ὠ6]ρηθ5 (Μόιηοίϊ [8 ργέβϑθηϊόβ ρδγ αἷ-- 

ὙΘΥΒ βϑᾶυϑηΐβ ἃ 1᾿Αοδαότσηϊο ἀ68 [πϑογίρίἰοη5 ϑ8έγ. 1. Το. ΥἹΠΠ)Π, 
Ρ. 138 (Ὁ. 



44 8] ΠῚ. ΑΡ ΑἸοχδηάσιὶ Μασηὶΐὶ τηογίθ δὰ Οογίηἰυτ ἀθ]οἰβϑιη. 391 

Ἐπὶ Δαμοσϑένους ἄρχοντοςΐ, πυλαίας ὀπωρινῇῆς, ἱερομνημο- 
γούντων Αἰτωλῶν 2 Νιχάνορος, Φιλοξένου, Εὐρύα, Θευδώρου, 
Ι Νικοφῶντος, Δελφῶν ᾿Αγνία, Δαμαρμένου, Φωκέων Βου- 
ϑήρου, Εὐδαμίδα, Τιμώνδα, Βοιωτῶν Εὐσύτου, ᾿ἱπποχρίτου, 
᾿Αϑηναίίων ---τ-τς- 1], ᾿στιατέων Κλεομέδοντος, γραμμα- 
τεύοντος Λαμπρίωνος Αἰτωλοῦ, ἔδοξε τοῖς ἱερομν(ήμοσι 8 ᾽Αρι- 
στάρχωι Σιλην[οῦ] [ Καμαριναίωι εἶναι προδικίαν χαὶ ἀσφάλειαν 
χαὶ ἀσυλίαν ἀπὸ πάντων, αὐτῶι χαὶ ἐχγόνοις, εὐνοίας ἔνεχα 

ὅ χαὶ [φιλοτιμίας] } τῆς εἰς τὸ συνέδριον τῶν ᾿Αμφιχτυόνων. 

[Λιτόγᾶθ ΤΙΞ. 4 ΟἹ. 149, 8 (4834 ἃ. ΟὨγ.) Οἵ. 198, 304. 4 9 

ΠἰΘΓΟΙΠΘΙ Ομ Αθίο! ἰσογ ὨυΘ6ΤῸ οὗ, 4841. 8 ΙΕΡΟΜΝΕΜΟΣΙ. 

218 Βα518 ἰηνθηία ΟἸγιρίδθ Ῥγορθ μι Πρροα. Εχ Ρυγ.- 
901Ἃ1 δροργᾶρῃο βαϊαϊ Αγοδδθο]. Ζοίΐυπα ΧΧΧΥΠ (1880) Ρ. ὅ8 
ἢ. 38ὅ. 

Λακεδαιμονίων οἱ φυγόντες ὑπὸ τῶν τυράννων] [ Καλλιχράτη 
Θεοξένου Λεοντήσιον! χαταγαγόντα | εἰς τὰν πατρίδα 2 καὶ δια- 
λύσαντα ποτὶ τοὺς πολίτας ] χαὶ εἰς τὰν ἐξ ἀρχᾶς [εὔν)οιαν 
[ἀποχα]τα[στ]άσαντα. 

[Διτογ80 ΑΞΤΙ͂Σ. 4 (δ) ογαίθϑ 1 θοηϊοϑίυβ (ΡΟ. ΧΧΊΥ, 410, 8) ργίη- 

ΘΟΌ8 οἷυβ ἰδοίοηΐβ ἰηΐθῦ Ασμδθοβ ογϑΐ, αυ8δ0 Ἀοϊηδηΐβ ανυουδί. Οἵ. Πἰν. ΧΙ, 
48, ὅ. ΧΙΥ͂, 81, 410. ἃ Αηηὸ 4180 ἃ. (δγ. φυυ Ηγρογρθδίυβ ργϑοίοῦ δὰ 

σομοί τὰ Ασδδθογυμῃ γοίοσγοί ἀθ οαυβα Θχυϊυτ [,δοραἀδοιηοηίΐογυμ, Γυγοογίδ 

βυδάρηΐθ Αοἢϑδοί ἰορδαίοβ ἰγθ8, ἰῃίου. 008 (Δ) }Π}ογαῖθϑ ογαΐί, Ἀογωϑιῃ τίβουπηΐ 

αυΐ ἀοοογθηΐ βοπαίθτη, ΟἿ 608 τγϑϑιϊ αἱ ηἡθία8 ρυΐαγοηΐ. Αἱ (Δ]]}Πογαῖθϑ, Ἰοηρ6 

ΔΙἰον 86 τηϑηάϑδίυμῃ Θγαΐῖ, βθηδίθπι ἢογίαί 8 οϑί, η6 Ασῆϑθο8 ἱροῦ ἈοΙᾶ- 

ΠΟΙ. ΘΟΠΙΘΙΏΠΘΓΘ ρῥϑίογοίαγυ. ουο ἰδοῖο βοηϑίυβϑ ποὴῇ 040 ἱπρογανῖὶ 
Ασμδοὶβ υἱ ΘχΧ}] 08 γοάυσογθηΐ, 8604 οἰΐδτη (δ) ογαΐθηη ορἰβίυϊα δά δοῃοὶ υ τὴ 

ΑσΒΒΘΟΡΌΠ. τγΐ588 ΤΩΒΡΏΟΡΘΙΘ Οοτητηθηάδυϊ. [846 1116 ἴῃ δηηυτ ἰΠη86 4υθηῃ- 

θη 479 ἃ. ΟἾγ. ρῥγϑϑίουῦ ογθαίι8 τηδρίβίγαίαᾳ ἰηϊ 0 βίδ(ί τω [ιϑοοαδοιηοηίογΌ 
ΘΧΌΪΟΒ τγοϑι αἱ (ΡΟΙΥΡ. ΧΧΙΨ, 14 544.). 

9]4 ΜδγοΡ Πο]ο Οχοηίΐυμῃ ἰγδηβὶδίαῃ. Εἀα. Μαϊαῖγα ΜΆΓΙᾺ, 

Οχ. ἢ. 97, οὐ ἱπάθ ροϑὺ 8105 Βοθοκὴ (. 1. α. 3978α. 
Ὀἰ ΕΘΗ ΌΘΥΘΘΣ, Β.110ᾳθ. 4η 



922 ῬΑΓΒ Ῥγίογ. [344--- 

Ὁ δῆμος ὁ Δηλίων βασίλισσαν [| Λαοδίχην', βασιλέως Σελεύ- 
χου 2, [| γυναῖχα δὲ βασιλέως Περσέως, [ ἀρετῆς ἕνεκεν χαὶ 

ὅ εὐσεβείας [τῆς περὶ τὸ ἱερὸν καὶ εὐνοίας [τῆςϊ [ πρὸς τὸν δῇ- 
μον τῶν Δηλίων. 

1 1,δοάΐοδῃ δοϊθαοί ἢ] δὶ πᾷ τηδιγοπίυτη ἀυχίΐ Ῥογβουβ ἈΠ ρρὶ ἴ. 
υἱ ζῶ Μασράοημαι Γὸχ ({ἰν. ΧΕΙ, 48, 8. Ῥοϊγν. ΧΧΥ͂, 4, 8 84ᾳ... Αἴᾳῦθ 

ΒᾺὈ ᾿ρ81.}πῈ γορῺΐ ἰηἰξπίατι ἰὰ ἰδοίιι 6586 δρρδγοὶ οχ ΡΟ Υ ὶΐ πδυγϑίίοηθ, 8Π8Π0Ὸ 

411 ἃ. ἢν. ἈΒοάϊΐβ ἃ Ἀοτηδηΐβ ορργοργίο ἀδίῃμπι 6886, ΄συοὰ ΠΌΡΟΥ (νεωστί 
ὃ 8. 410) [,δοάΐσθη τρϑρηϊβοθης ϑϑίτημο σοπιίδϑίῃ δὰ ϑβροηδυπὶ ἀδάυχίββθηϊ. 
4 ϑοϊθυουβ ΚΡ ῬΒΙοραίοῦ Απίϊοοδὶ Μδρπηὶ ἢἰΐὰ8 πδία τηαχίτηυϑ γορηδνυϊ ἃ. 
481----76 ἃ. ΟἾγ. ἢ. 8 Ἀορηδυῖ 479--[68 ἃ. Οἢγ. Ηοῦ υἱαυθ βρδίϊο 

{{{Ὸ108 ἀθαϊοϑίαβϑ, 5804 βδυὰ ἐπργορδθ!θ οδὶ οὔτ [,δοάϊσθ δὰ τπδγί[τἢ ἢ8- 

υἱδυβ ἀοαἀποθγοίυν θϑῖὰ Ὠθυπλ δια ἰβ86 οἱ θϑηθῆο 8 δήϊοίββθ, ργορίῖοῦ Ζυδ6 
ἢδθο βἰδίιδ οἱ ἀθογοία θϑί. 

21Ὁ ΤάΡυ]α Πηϑγτ οΥ8 Ρϑη 6] οἱ ἰηνθηία ὨοΙρἢΐἷ8. δηΐθ ρογίϊ-- 
ουπ) ΑἰΒοηϊθηβίαη. Ργδοίοῦ ἢοο ἀδογοίαμῃ ἰδῦυ]α σομίϊηϑὶ 8]18 

ἄυο ἀ6 Βομογίθυβ ἰορδίοσυη. Ἐα. Β. Ηδυββου] δῦ Βυ]]ο η ἀ6 

ΟΟΥΓοϑροηάδησθο Ἠο]]δηΐᾳυθ Υ (1884) Ρ. 873 ἡ. 8. 

[Ἔδοξε τοῖς] Αἰτωλοῖς [ἐπ᾿ εἰ) βασιλεὺς Εὐμένης 1 ὑπάρχων φί- 
λος καὶ σύμμαχος διὰ προγόνων τὰν οὖσαίν [πρότερον εὔνοιαν 
ἐμ παντὶ χαιρῶι φανερὸς γίνεται συναύξων, χαὶ πολλὰς καὶὲ 
μεγάλας ἀποδείξείις [ ποιούμενος τὰς ἐν τὸ ἔϑνος εὐνοίας χαὶ 
τοὺς ἄλλους Ἕλλανας, ἀεὶ τὰ συμφέροντα διαπρασσόμενοϊς, | 
σπουδᾶς χαὶ] φιλοτιμίας οὐθὲν ἐνλείπων, γεγονότων τε αὐτοῖ 

ὅ πολλῶν καὶ μεγάλων εὐαμερημαίτων || διὰ τοὺς π)ολέμους, ἐπαυ-- 
ξηχὼς τὰμ βασιλείαν χαὶ ἐν τὰν χαλλίσταν διάϑεσιν ἀγνηχὼς 
χέχριχε | [τιϑέναι] ἀγῶνας καὶ ϑυσίας τᾶι ᾿Αϑανᾶι τᾶι Νιχαφό- 
ρων 2 μετὰ τῶν ἀδελφῶν χαὶ τοῦ δάμου τῶν [|[Περγαμηνῶνν, 

{ι(ογᾶθ ΞΤ] 4 Ἀορηδνυΐ δὶς Δ0 δῆπο 497 8. ΟἾΓ. δα 489 ἃ. (ἢ γ. 

Μοαϊΐδθ οἷ ἰθιρουὶβ ρϑγίΐ, ἰηΐίσγα δηῃοόγαμ 179 οἱ 472 ἃ. (ἢγ. ἰθγιηίῃοβ, 

ἄπηο {{ππϊααὶ νἱηάϊοανὶ δ 580} }} 6 Γ, ΤΩΟηΘἢ8 Ρ]Γαίθτη ὨυΠΊΘγυτα τοὺς πο- 
λέμους ν. ὅ νοΐδγθ 4θ 60 ἰθιροῦ αὐοάᾶ νἱοίογίϑιη ἀθ Αηζίοσῃο Μδβθηο το-- 
Ῥογίδίδιῃ δϑίαϊιτα ἰηβθουΐαμη οϑϑοί οορίίαεὶ. Αἱ οὔτ θ6}18Δ δάνογβυβ Ργὺ- 

βίδιῃ οἱ ΡΏΘΓηδοθῃ ἤηϊΐα 6586ηῖ, 8᾽'αὰοῦ ΔΏΠ08 υ8406 δὰ ἰηἰ(ἰα ἰηϊμηϊοἰ ΔΓ. 

οἱ σογίϑιλίηθ οὑτὰ ῬΟΓΒΘΟ ἰῇ 806 οἷ᾽ ἰγδησα  δίθ ἰγϑηβ,1586, αὰο οἴϊο 

ΕἘπϊηθηθὴ δὰ γθθ τηϑρηϊῆοθ ὁχογηδηάδιῃ οἱ Νσθρμοῦίοσυμη ἴογίαβ ἰη5{ἰ-- 

ἰπαθηἀδ8 υϑῦτῃ 6886. 494 Τιυάδὲ ἰδτὰ Αἰἴ6 10 1 ταρηδηίθ ποθγαηΐ (ΡΟΙΥΡΌ. ΙΝ, 
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περὶ πλείστου ποιούμενος τὰν ποτὶ τοὺς ϑεοὺς εὐσέβειαν᾽ πα- 
ραχαλεῖ [δ]ὲ χαὶ το[ὺς [ Αἰτωλούς, ἐϊξξαπίεἰσταλχὼς ϑεωροὺς Πέρ-- 
σαν, Θεόλυτον, Κτήσιππον, ἀποδέξασϑαι τοὺς ἀγῶνας | [τῶν 
Νικαφ)ορίων στεφανίξας, τὸμ μὲν μουσικὸν ἰσοπύϑιονϑβδ, τὸν δὲ 

10 γυμνιχὸν καὶ ἱππικὸν ἰσολύμπιον, [||χαὶ ὁμοίζψωος ἄσυλον τὸ τέ- 
μενος τᾶς ᾿Αϑανᾶς τὰς Νιχαφόρου᾽ δεδόχϑαι τοῖς Αἰτῳλοῖς, 
[ἐπ]αινέσαι | [βασιλέϊα Εὐμένη χαὶ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ Ἄττα- 
λον Φιλέταιρον ᾿Αϑήναιον χαὶ βασίλισσαν [ [Ἀπολλωνίδα] τὰμ 
ματέρα αὐτῶν χαὶ τὸν δᾶμον τῶν Περγαμηνῷν ἐπὶ τᾶι ποτὶ 
τοὺς [ϑεοὺϊς εὐσεβείίαι [ καὶ στεφανῶσ᾽αι ἕχαστον αὐτῶν εἰχόνι 
χρυσέαι, τὸμ μὲν βασιλέα ἐφ᾽ ἵππου, τοὺς δὲ ἀΓδελφοὺς πεζι-- 
χᾶι, [ ἀρετᾶς ἕνεχεν] χαὶ εὐνοίας τᾶς εἰς τοὺς ϑεούς. ἀποδε- 

1ὅ δέχϑαι δὲ χαὶ τοὺς ἀγῶνας τῶν Νιχαφορίων οὺς [| ἔϑηχε βα- 
σ]λεὺς Εὐμένης [σἸτεφανίτας, τὸμ μὲν μουσικὸν ἰσοπύϑιον, τὸν 
δὲ γυϊμνικὸν καὶ ἱππικὸν ἰσολύμπιον 8’ | εἶμεν] (δὺὲ 4 τ]οῖς νι- 
χεόντοις τῶν Αἰτωλῶν τὰς τιμὰς καὶ τὰ λοιπὰ πάντα τὰ ἐν 
τοὺς ἀγῶνας τῶν Πυϊϑίων χ]αὶ Ὀλυμπίων (τὰν χαταχεχωρισ- 
μένα. καὶ καϑάπερ ὃ βασιλεὺς Εὐμένης ἀναίχαλεῖ] τὸ τέμενος | 
τᾶς ᾿Αϑα]νᾶς τᾶς Νικαφόρου τὸ ποτὶ Περγάμωι ὁ ἄσυλον] καϑώς 
χα δρίξῃ, συναποδεδέχϑαι τοὺς Αἰτωϊλοὺς ἄσυλον) εἶμεν αὐτὸ 
τὰ ἀπ᾿ Αἰτωλῶν καὶ τῶν ἐν Αἰτωλίαι χατοιχεόντων, χκαὶ μη- 

20 ϑένα (ἄγειν Τ μηδὲ ῥυσί[ιάζειν [[|τινὰ ἐντὸς τῶν δρίων εἰ δέ τίς 
χα ἄγῃ ἢ ῥυσιάξῃ ἢ ἀποβιάξαιτο ἢ διεγγυάσῃ, ὑπόδιχον εἶμεν 
ἐν τοῖς [ συνέδρ)οις τῶι ἀδικηϑέντι χαὶ ἄλλωι τῶι ϑέλοντι ἐν 
ταῖς ἐχ ποτιστάσιος 8 δίχαις. ἀποστέλλειν δίὲ [ ϑεωρ)οὺς ἐν Πέρ- 

49, 8 ἠρέϑιζε δ᾽ αὐτὸν (Προυσίαν) καὶ τὸ δοχεῖν Βυζαντίους πρὸς μὲν ΓΑττα- 
λον εἰς τοὺς τῆς ᾿Αϑηνᾶς ἀγῶνας τοὺς συνϑύσοντας ἐξαπεσταλχέναι, πρὸς αὐτὸν 
δὲ εἰς τὰ Σωτήρια μηδένα πεπομφέναι). 804 Ευτηθηθ68 πηδίογο βρ᾽ θοῦ ΒΟΒ 
Ἰυάο8 Θχογηδνὶ οἰβαὰθ ὀδπάθῃ συτ δηίί 4 }8 [6 Γἢ 18 ΡῬαη 6] ]θηϊοίβ αἰρσηϊ ἰδίθτῃ 

ἀἰτθαΐ!, Η. 8 α΄. 415601. 4 ΔΛ. ΟΙΣ. ὅ ΒΌΡΡΙΟνΥΙ. “Οπδ86 ἀθ σθΓί8- 

τηΐ δ ὰ8 Ῥγίμίοτυμη οἱ ΟἸγπιρίοσυ τ ἰθ66 οοπϑίαΐα βυηΐ᾽. ἐν τίοὺς νενιχη- 

κότας Πυθίων χ)αὶ Ὀλυμπίων Η., 5ο]οθοο ρϑηοίνὶ 88. 6 Εἰίδτ ΒοΟ ἰδηυ τα 
Μίηογνυδο οὀχίγα ὈΓΌΘΙΩ βἰζαση δηϊαυΐιβ οὐαί ΕἸ ΘΩΐΪΒ ΓΟΩΏΟ, δὴ 8ηη0 90! 

ἃ. Οὐγ. ἃ ΡΒΠΠρρο ναϑίαΐα τη 6580 γοίοσίὶ ῬΟΪΥΌ. ΧΥ͂Ϊ, 1, 6. δ5θ9ὰ 80 Εὐυϊηθηθ 

ὨΟῺ Ιη060 ϑ8ρ]6ηἀἰάϊ 8 τοϑίϊα τη 864 οἰΐα) διωρ! οί πη 6880 ἱμαϊοίο βυηί 

νογρᾷ χαϑώς χα ὁρίξῃς. [Ιἄάθτὴ ἴὰ8 δ85γ}}} αἱ (γἰ ΒαΘγοίαν {11} ἰθῖηρ]ο ἃ Ογαθοὶδ 
οἰν 8{ΠὈ 8 ρον. Ουΐρυθ ὁΧ Γοθυ8 δρραγοί, αυΐ ἰδοίιαπη δἰ, υἱὐ ϑίγαθο 80 

Ευπθηθ ἀδιηὰπὶ δηθὰ σοπάϊ τῇ 6880 οτοάογοί (ϑίγα. ΧΙΠ ρ. 6394. (Ὁ. τὸ 

Νικηφόριον ἄλσος χατεφύτευσε). Η, 1 ΜΗΘΕΝΑΛΓΕΙΝ 8 ποτίστα- 
σις ἴουϑι προστασία νοοὶβΒ Αθἰοϊογααῃ ἀἰϊδ᾽θοῖο δοοοτηπιοαδίδπι ἰυάϊοανί! 

415" 
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Ἰᾶμον ἐπείῇ χα ἁ ϑυσία χαϑήχηι τᾶι ᾿Αϑανᾶι τᾶν Νιχαφόρωι" 
τᾶς δὲ ἐχπονπᾶς ἐπι! [με]λεῖσϑαι τὸν στραταγὸν ἀεὶ τὸν ἔναρχον. 
τοῖς δὲ ϑεωροῖς τοῖς ἐπαγγελλόντοις τοὺς ἀγῶνας [ τῶν Ν]ιχα-- 
φορίων χαταστᾶσαι τὰς πόλεις ἑχάστας ϑεωροδόχους τῶν ἰδίων 

26 πολιτᾶν, καὶ ἀνενε [γχεῖῖν τοὺς ἄρχοντας τοὺς ἀπὸ τᾶν πολίων 
τῶι στρατα[γῶ]. [ἢ] προξένωι ἐν τὰ Πύϑια' διδόμεν δίὲ | ... .] 
ρον χαὶ ξένια ὅσα χαὶ τοῖς τὰ Ὀλύμπια ἐπαγγελλόντοις ϑεωροῖς 
δίδονται. ὅπως δὲ χαὶ [ἐν [ τοὺς νόμους χαταχωρισϑῇ ἅ τε ἀπο- 
δοχὰ τῶν ἀγώνων χαὶ τοῦ ἱεροῦ ἃ ἀσυλία χαὶ ἁ τῶν ϑίε)υρο-- 
δίόιχων χατάστίασις χαὶ τὰ ἄλλα τὰ ἐν τῶι ψαφίσματι χαταχε- 
χωρισμένα, ἐπιμέλειαν ποιήσασϑαι τὸν στρατα[γὸν] χαὶ τοὺς 
ἄλλους ἄρχοντας. ἐπαινέσαι δὲ καὶ τοὺς ϑείωρ)ιούς, Πέρσαν 

80 Διονυσίου Συραχόσιον, [{{Θεόλυτον] ᾿ἈΑρίσίτωνος Αἰγινάταν, Κτή- 
σιπποὸν Δαματρίου Περγαμηνόν, χαὶ εἶμεν αὐτοὺς προξένους | 
ἰκαὶ εὐεργέτας τῶν Αἰτωλῶν" ἔγγυος τᾶν προξενιᾶΐν ὁ γἱ]ρίαμ»- 
ματ]εύς. ἀναγράψαι δὲ καὶ τὸ ψάφισί[μα τόδε ἐν στ]άλαις λι- 
ϑίναις δύο, καὶ ἀναϑέμεν τὰν μίαν ἐν Θέρμοϊν), τὰν δὲ ἐν Δελ-- 
φούς᾽ τὸ δὲ γενόμεν[ον ἀνάλωμα] τὸν ταμίαν τᾶς χωλ...κ.λ. 
(.βι.8...« «σον εν λενναλι τὸν γραμματῇ τῶν | --τ-- -“---- - 
-τιαν, 

Η., αὰὰ ἰῇ ΓΘ ὈΓΘΘΡΟϑ 068 πρό οἱ πρός (ποτί) σοηΐιάϊ. Νδαυθ ᾳυοά Η. 

ἀἰοὶ!, δατη ααἱ ϑοσυϑαγοί δοάθιῃ ἰυγθ ἰὰ ἴβοογθ, δίψῃθ ραίγοῃηιυπι (προστάτην) 

αὰϊ οδυβϑϑιὴ ἱηααὶϊἰηὶ ϑυδβοίρίαί, τοοῖίθ 80 δροί. Νίϑαηι αυἱὰ ρογθατίηο ὨΟΏ 

᾿ἰϊοϑὲ οἰνθὰ ἴῃ ἰᾳ8 νόοοᾶγθ, ρϑίγοηυβ ἰὰ ἴδβοθγθ ἀθθθί. Αἱ εἰο ἀδθῆπὶἰθ οου- 

Βιἰ(αἱΐαγ, Οἱ ρϑὶ αχυὶ ἰδθϑ8 θϑϑοῖ, οὐ οὐ θθὶ 811} Ἰίσθῦθ ϑοσβαγθΌ ἂς Ὧ6 

οϑὲ χυϊάθιη οὰνρ ἰΠπὰ ἐν ταῖς ἐκ ποτιστάσιος δίχαις δὰ ἄλλωι τῶι ϑέλοντι ηοὰο 

ΓΘίογϑ) 8, ἰπηὸ οἴηηίηο δὰ ὑπόδιχον εἶμεν βρθοίδτγο νἀοίαν. Ουοάϑὶ οοηϊθοίυ- 

ΓΆΤΩ, ἰμοθυίδϑιη 88η6, ΘΧχ ὙΟΘΔΡΌΙ οΥἱρίηθ δίᾳιαθ Υἱ σᾶρϑῦο ἰἰοϑί, ἀθ 60 56- 

ὮΘΓΘ Ῥ  Δἰατα 8. βίαἰυθηάσπι ραΐο: ὕἱὺ προςίστασϑαι, προςστῆναι ργΟῸρΡ6 δοοράϊξ 

8ἃ γνοοΐβ προςιέναι ποίοηθία, ἰΐα ποτίστασιν δρυαἀ ΑΘίο]08 ἰάδιῃλ δγα ϑβἰβηῖ- 
ἤοδ8586 ϑίαμυθ 8}}0ὶ πρόςοδον (πόϑοδον). Ι8τὰ ποίη 68, δὶ αυΪἷ8 ρογθβγίηυδ οὔτ 
βθηδίαᾳ δὺϊ οου {18 οἰν (418 8]1οαἱ8 δον νϑὶού, ἀθογθίο ορὺϑ [υΐ586 400 

δατηϊ ογοί (πρόσοδον εἶναι 92, 4). [πἰ6]]|6ροὸ ἰρίίαγ ᾿ἰϊ08, ἴῃ αὐἱθὰ8 ρ6Γ6- 

Βτὶηἱ δὰ βϑυηθάγογυμ σοομοὶ ἑατὰ δαάτηΐβδὶ Αθίο!οϑ δοουϑδηί. 

2106 Β4518 τῃϑγΊοΓοᾶ, ὨοΙρηἷβ δὰ ρουὶθοϊαμα ἰθρ]. Ἐάαα. 
Ἀδηραδό Αηΐϊ. Ηβ8]]. [337 (6χ Δροβγάᾶρμο Ομδγδὶδιρὶ δ) οὖ δοοὰ- 
Γαίϊυ8 1. Βομηγίαῦ ΜΙ ΘΙ σΘη ἀ685 ἄγοι. [ηϑιϊ 18 ἴῃ Αἰμθη Υ͂ 
([880) Ρ». 499. 
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Βασιλέα Εὐμένη βασιλέως ᾿Αττάλου | τὸ χοινὸν τῶν Αἰτωλῶν | 
ἀρετᾶς ἕνεκεν χαὶ εὐεργεσίας τᾶς ποτὶ τὸ ἔϑνος. 

[λιοτᾶθ νοϊβαγοβ ρὈγϑθίοςῦ Σ. Τὶί.αὰὰ ΟΥορὶ ἱηνθηία, ἰἰδβάθῃλ ρ]8Δῃ6 

γΟΓΌΪ8 σοπορορίαμῃ, ΘΟΧμὶδοί Ἀδηραρθό 4238. δ δροίαίθ οἵ, ΄4υ860 δἀηοίανὶ δὰ 

Ὡ. 41. 

917 ΤΑΡυΪΔΘ ἰγοβ ΤΔΓΙΏΟΓΘΔΘ, 4086 οΟ πὶ ροΓ  ΠΘὈδηΐ δά Ὀᾶ- 
5'π τηϑσηΐ οαϊαβϑαάδιῃ τῃοηυηθηΐ!. Βα. ἀοηζθ, Ἐγρθθηῖβ856 (6 Γ 
ΑὐϑογδυησΘη Ζὰ ῬοΓβδιηῸη Ρ᾿. 78. 

[Βασιλεὺς Εὐμένης βασιλέως ᾿Αττίάλο)υ Διὶ καὶ ᾿Αϑηνᾶι Νιχη- 
φόρωι. 

ΕΟ. αυδὸ δαμοίαυϊ δὰ ἢ. 41ὅ. 

218 Μερδῦὶβ ἰῇ ἀοιηο Απίοηϊ! 841|1Δ6ὃ.Ὀ Ἐαά. Ὑϑίβθη ΑΓΟΒ. 
Αηζοίρον 18Ὅὅ8 ᾿. 381. ΥὙΥἹἱβοῦοῦ Κὶ. βου 6 11 Ρ. θΆ ἡ. 47. 
[ρ146 ἄθημο οο]ϊαίο δοουΓαίί5 Βοιιοαγῦ δὰ [6085 Μορ. οἱ Ρο- 

Ιορ. 88α. 

Συναρχίαι: προεβουλεύσαντο ποτί τε τοὺς αἰσιμνάταϊίς 2, | τὰν] 
βουλὰν χαὶ τὸν δᾶμον ἐπειδὲ ὃ ̓Ιχέσιος Μητροδίώ[ρου)] ᾿Εφέσιος 
ὁ χατασταϑεὶς ἐπ᾿ Αἰγίνας 4 ὑπίὸ [ τοῦ βασ]ιλέως Εὐμένεος δια- 

----.-.-.«.ὄ τ 

Τιίογδθ ἊΣ; Ο γοϊχψυὶβ ᾿ἢἰουῖ8 ῬΡΘῸ}}0 τηΐῃοτ. 4 ἘΕῤδβὶ ρίυγαὶ 8 οου- 

ΡΙυΥγἷα πηδαϊϑίγαϊαυτα οΟ]} 6618 ἰηαϊοαὶ (1894), ἰδηηθη θὰ οοηϊυποία ἀ6 τοῦυβ ρυ- 

ὈΠ1οἷ8 ἀθ!: 6 Γα886 δρραγϑί, υἱ ἴοσθ οδάθιιῃ δογι οοηῃάϊοίο {πδτὶΐ δίᾳαθ υδὶ 

ΟἸΩΏΘ68 τηϑρίβίγαίαβ ΡΟ] οὶ ἀπυτῃ οοἸΘαίαμα (ἡ συναρχία 166, 84) οἰδοίοὈδηί. 

Αἀ Αγ. Ρο . ΙΥ 44, 14988 18 χαὶ ἐν ἄλλαις δὲ πολιτείαις βουλεύονται αἱ συ- 
ναρχίαι συνιοῦσαι ργογοοανζ Ε΄. ΤἸΩοὨΘΏ8, ροϑβίθα τηδχίμηθ ἰῃ οἰν δι 5 10666-- 
τὶ Ασῆδίοὶ ἢοο ἰηδι αἰὰπὶ ζπ 1586. 4 Μοραγϑηϑίυ μη ΘΟ ΠΟΥ 46 ὈΓΟΡΥΪἃ 

[αἷ8860 νἰἀθίαν Βυΐᾳ8 νοοὶβ βου ρίγα Ῥ6Ρ ἰοίΐδβ. (δγίθ ργδϑίθσ. σης {0} 

Θἃ ἰῃνθηϊ τ ἰη 6] υηί0 (ΒΟΘᾺ] [Ώ80Γ. αγ. Απἱ. ὅ44) οἵ ἴῃ ἀσοῦιβ (ΠΔ8]66-- 

ἀοη 8 (α. 1. 6. 8194. ᾿Αϑηναίου 11] Ρ. 907 ἢ. 4 00]]. Ηδγῃλ. ΧΥΪ ρ. 164). 
Ιῃ πὶ8 οἰν  ἰαίΐ δυ}5 Βθηδίογοβ αυΐ δὰ ἰϑθιρυβ οοἰϊαἰδηΐβ βδθηδία5 οἰβοὶ5 ἰμηᾳ6- 

Τοηΐυν (πρυτάνεις Αἰ ΘΗ ΘὨΒί τὰ δ ἰδγαμηαιο οἰν δἰ.) αἰσιμνᾶται νοσδΟδηίῃγ. 

8 Ηοο ἴῃ ἰαρίἀθ 6886 δσοηϑίδί  ΟΪΓΌΙ. ΓΠΘΓῸΒ ΘΓΓῸΓ ἰδρίοἰάδο 81 8η σϑοοηάϊὶ- 

[ἰοῦ χυδθάδη βθγτηοηΐβ Μοβαγθηϑίυμλ ργοργθίαϑ, ἱποθγ Ὁ οϑί. 4. Αδρὶ- 

ὭδΙὴ ΑΘΙοΙΪ; Αἰΐδ]οὸ 1 νοπάϊἀογυηΐ οοηϑοη( 05 Βοιηδηΐβ (ΡΟΙΥΌ. ΧΧΙΙ, 414, 



926 ΡΔΓΒ ῥγίογ. [448--- 

5 τελεῖ τὰν πᾶσαν σἰπουδὶὰν ||{{ποιούμενος] τοῦ δάμου τοί] Μἤεϊχα-- 
ρέων, [οὐϑὲν [ἐλλείπων | ---τ--τ-τ- ] τω---- 

40), αἰψᾷθορ 80 ἴΠΠῸ ἰθϑιῶρογο ἰῃ ροίοβίδίο γοβὰμη ΡΟΥΘ ΘηΟΓῸΠῚ Ρογιηδηβὶΐ 

ὑϑαῦθ δὰ ἤπηποπι τορηὶ (488 ἃ. Οἢγ.). Τοηῦΐέ ἰρ αν ΕυπΊΘΩ68 Θδπ Ὀ6Ρ ἰοί τη 

τορηῦστῃ (491---1 59 8. (ἢγ.), 80ἃ ῥγίτηβ δηη18, δηί6 194 ἃ. ΟἾγ., δἰο {πὰ} 

(τἰθυΐ ηοη ροίοβί αυΐα ἰογηᾶ τοὶ ρα] σα0 Μορδαγθηβϑίατη ἰηάϊοϊο οἷ, 608 πὶ 

ὨΟΩ διηρ] υ8 ἰοοαοτὶβ Βοθοίοὶ ρδυιϊοὶροβ [α]5886. Ε. Ἐχ β8]16γὰ ραῦίθ ἢ6 ρο- 

βιγο 8 αὐυἱάθῃ Ευπηθηΐβ δηηἷβ σΟΙΩΡΟΒί[8 Ο8[, αυἱὰ οχ [ἰἰὺ]ὸ α. 1. 6. 

4489} ἀϊδοίηυϑ, ΟἸΘοηδ δίγαίδρὶ ἴ. Ρογρδιηθηυτ ΘΓ δϑαάθοίτη Δη08 ΕΠΘῊΘ 

1 οἱ Αἰίδ]ο 11 τορηδηϊδθυβ Αορίηδα ρῥγδοϑίυϊδϑθβθὸ. Αἱ αυοΐ ὁχ ἷβ8 8ηηὶ8 ἰὼ 

Ἑπτηθηΐδβ, συοΐ ἴῃ Αἰ(81}} τορι ἱποϊάδηΐ, πο ἰίᾳφυοί. Υ. 

219 Βαϑὶβ ϑίδίυαδθ ἱηγθηΐᾶ Ῥεγρᾶιηὶ. Ἐὰ. (θηζθ Μοηδίϑ-- 
θορομίο ἀογ Κρ]. Ακδάθιηϊθ ζὰ Βϑι]η [88] Ρ. 871 (Τὰ. ΠΙ, ΑἹ. 

Ἄτταλος: βασίλισσαν ᾿ΔἈπολλωνίδα 2 
τὴν μητέρα φιλοστοργίας ἕνεχα 

τῆς πρὸς αὑτόν. 

4 Αἰἰα]υβΒ ΠῚ Αἰ8}} 1 οἱ Αρο!]οη 8 ΠΠ 8 βοουμάυβ. Αηΐθ τορηὶ ἰηἰ τ, 

[γαΐγο Ἐυμηθηθ γορηδηίο (497---ὅ9 8. ΟἾγ.) δὺϊ δάδο ροβίγοτηΐβ ραΐγὶ8 Αἰΐ8}} 

1 δηηΐβ 00 ηοηυτηθηίατῃ ἀθαϊοδίυτη 6886 ϑρρϑγοί. 4 6 Αρο]Ἱ)οηΐάθ ΟγΣί- 

Ομ Αἰ81} 1 υχοτο οἵ. ΡοΪγθ. ΧΧΙΙ, 40, υδὶ ἱπηργίταϊβ ὃ 8 χαὶ χαϑόλου 
τέτταρας υἱοὺς γεννήσασα πρὸς πάντας τούτους ἀνυπέρβλητον διεφύλαξε τὴν εὕ- 
νοιαν χαὶ φιλοστοργίαν μέχρι τῆς τοῦ βίου καταστροφῆς οὐτὰ αϊα8 {ἰ{ὰ]ΐ 
διρυμηθηΐο οοηνθηϊ. 

220 Βαβὶ58 ἱηνθηίΐα Αἰμβϑηϊβ δα ϑίοδπη Αἰΐδ]:. ἙἘα. ΚοθὮΙΟΡ 
ΝΜι ΠΟΘ  ὰσθ ἀθ5 ἀγομδθϑοϊοσίβομβθῃ [ηϑὐϊα!8 ἴῃ Αἰμθη Υ (1880) 

Ῥ. 384. 

Καρνεάδην ᾿Αζηνιέα1 

εἰ} γ80 γοϊραγοϑ ργϑοίθ ΑἸΤῚ 4 (δυπϑδάθιῃ Ουὐγθηθηβθηλ Ρἢ ἸΟΒΟΡὨ πὶ 

ὨΟΒΙ 5ϑἰαγαῦλ (31 8---1 29 ἃ. (ἢΓ.) δρῃον!! ΚΟΘΏ]ου. Ευπ αυῦπὶ Ρ6Γ Τηϑϑηυ 

ἰθ ρου 8 ϑρϑίξυ) Αἰμ θη 8 ἀοοθγοί, οἰΐδη οἰνὶ ἰδίθιη Αἰὐοδιὰ Πδοί Ππ) 6586 6Χ 

Ὦοσ {10 αἰδοίη, ἰῇ ΄ὰο 6Χχ τογο β8ο]δηπὶ ἀρδιηοίίοσα ποιϊηἰηὶ δαἰυηῃρίίαῦ 

(Ε΄. (. 1. Αἰ᾿. ΠΙ 948 Φιλήμων Δάμωνος Διομαιεύς). 2. Αἰΐδ]ὺ5 Αἰ} 1 οἱ Αρο]- 
Ιοηϊαἷβ ΠῚ 8 βοοαηάθβ, αυὶ ροϑδὲ Ευϊηθηθγη [γϑίγθπι πηδίουθῃ σγοβηδνὶ 189 



444] 1Π. ΑΡ ΑἸοχδηᾶγὶ Μαρῃὶ τιογίϑ δὰ Οογίηἰμυτῃ ἀοσ]θίδμι. 397 

Ἄτταλος2 χαὶ ᾿Αριαράϑης 3 Συπαλήτπιοι) 
ἀνέϑηχαν. 

---Κἰ88, δηΐθα οὰπὶ Αἰμθηῖβ γνογβαγοίαν οἰνίαίο ἀοῃδίαβ οϑί, αἱ ἀθ ῬὨ])οίδογο 

[γαΐγο τηΐηογο ἰθβίϑίυ (108 421. ΡὮΪΙΟΒΟΡὮΟΒ Αοϑαθιηΐοοβ ἰδ δρυὰ δνύυχα 

δὲ ρϑίγουῃ Αἰ811 τϑρηᾶ ργαίία Πουαἶθ86 σοηδϑίαί ((. ὙΔΟΒδαλυία αΐθ ϑίδαϊί 

Αἰμϑη ἰηὶ ΑἸ ΡΒ 1 Ρ. 686). 8 ΑΥἱαγδίμοβ ΥΓ' αυὶϊ ἃ. 1684 ἃ. (ὮΓ. ζ16-- 

βηυμα Οδρρϑαοοίδθ οδίηυϊί, δ ἢ ηΐ8 ογαΐ Αἰ(8}1 οαϊυ8 ἴγαίσὶ Εὐτηθηὶ γοσί {18 

ΒΟΙῸΓ διίγαίοηΐϊοο (οὗ. ἢ. 3924. 4235) ὨΌρΒογαί. Ἐδιμ αν ἰαθπαη αὰ806 οἱ ουτὴ 

Οδγηθδάθ ἰηΐογοθάθθαὶ ἰθϑίδδηΐαῦ ορίβίαϊδϑθ ῬΒΠΟΒΟΡἑ δὰ γοβθῖὰ πγΐ8886, 

ὈΥΒΟΙου αυ88 πἰδ1}] οὐμαΐηο 80 ἴρΡ80 βογίρίαπη δχϑίδρδί (Ὠϊοβ. 1.δογί. ᾿Υ̓͂, 65). 

Τιταἱὰ ἀκδάαϊοαϊατη ᾿γὶυβαυδηη ΑὙἰα γαίῃ 65 τοσοῦ ΟὈἰμογοί τηδηϊ θίγῃ δ. 

ΚΟΘΏὮΪΘΡ. 

221 Βαδὶ8 δῦ τ ἶ8 θυ ορδοὶ, ἱηνθηΐα ΟἸγμρίδθ. Εχ Ἀ. 
ἍΝ ΘἾΠ} Δροσγᾶρθο οαϊάϊ Αγομᾶθοὶ. Ζοιίίυαπρ ΧΧΧΥ͂Ι (1878) ν. 174 
ἢ. 194. 

ὋὉ δῆμος ὁ ᾿Αϑηναίων | Φιλέταιρον ; βασιλέως ᾿Αττάλου | καὶ 
βασιλίσσης ᾿Απολλωνίδος, [᾿Αϑηναῖον), εὐεργέτην ἑαυτοῦ γε- 

ὅ νόμενον [] ἀνέϑηχεν. 

[ἰ{|{ογᾶθ γοϊμϑῦοθ ἰῃ βηΐϊρυ8 δδϑίδευσῃ [η60}}18 ἔγϑηβυθυδίβ ογηδίδθ. 

4 ῬΡμιοίδογυβ Αἰ] 1 οἱ Αροϊ]Ἱοη 18 ΗΠ] 5 ἰογιυ8 ογαΐ (η. 91ὅ, 42. ϑίγαθο 

ΧΙ] ρ. 684 6). 4 Οἵ. Ο. 1. Αἴ . 11, 48, υδὶ ΡΒΠΘίδογο ΒΟΏΟΤΘ8 ἀθοογηϊ 

Ρορυ]υ8 Αἰμοϑηϊθηϑίθτα. Ουΐ αυδ|68 ἰπογίηὐ οἱϑὶ ἰγαοίδ ἰηΐουίοσο ᾿δρίἀΐ8 ραγίθ 

ἰσηογαῖίαν, ἰδ νοσὶ αἰββί π)}}] 6 ὨΟῺ 658:, δὰ ἰρβϑλ οἰν (8.18 ἀοηϑ ΠΏ θῖ ᾿ΠἸυἀ 

ῬΙἰβοϊίυτη βρθοίδ886. 

222 ΤΒΘΟΪΒ Θχϑογίρϑὶί Ῥοοοόοόκθ [Ώ50Γ. δηΐ. Ρ. 1 ὃ. ὅ 8. 8 
Ρ. ὅ0 η. 48. [πάρ Βοόθοκὰ (. 1. α. 1806. Ἀ. Μοίδίου ἴῃ Βο2- 
ΖΘΏΒΟΓΡΟΥΒ ΒοΙγᾶσο 20 Κυηᾶθ ἀδθὺ ἰηάορ. Ξϑργδοῆθῃ Υ ῥ. 194 

η. 8ὅ, ΕΟ, Κ. ΚοΡΙ] ϑύ.}1ο.9 ᾿πϑοῦὶρ]οηὰτ Βοθοί αταὰ Ὁ. 29 

85.4.. Ὑ. [γίοϊα ἀθ αἰδὶϑοῦὶ Βοθοίϊοδθ πημίϑίϊοηϊθα58. ΒΟΠΠδΘ 

1881 Ρ». 11 544. 

[θ]εὸς τύχα. [Διοτέ(λ) [ες 1 ἄρχοντος, ἔδοξε | τοῖ δάμοι᾽" πρόξε- 
Φ 

4 ΄᾿ΟΤΕΑ] ΟΣ 
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ὅ νον [ εἶμεν Βοιωτῶν χαὶ εὐεϊργέταν Νώβαν ᾿Αξιἰϊούβω Καρχα- 
δόνιον 2 χαὶ [ εἶμέν (β)οι8 γᾶς καὶ (βοιχίαίς 4 ἔϊπ,πασιν χαὶ ἀτέ-- 

1τθλιαν ] καὶ ἀσουλίαν καὶ χὰΐγ γᾶν) δ χαὶ χὰτ ϑάλατίτ)αν 5 χαὶ 
ποἰλέμω κα(!) ἰραίνα)ς 1 ἰζώ)σας 8. [β]]οιωταρχιόντωην Τιμοίλάω] 3, 
Αἰτώνίδ)αο 10, (Θ)ίωνος 11, (Μ)ν) (ω)νος 12, “Ἱππί(α)ο 13, (Εὐμαρί- 

15 [δ]αο 14, || Π(άτὶρίωννος 18. 

4 1,ϑραϊαμῃ Οδγ δρίηἰθηβίατα θη ἔμϊ8860 ἰδτη ΒΟΘΟΚΒ 5 δαυβρίοδί8 ογαί. 

φυῦπ ἰῇ υπίνογϑαυ) ΗΪρρίδθ Ὀοθοίδγσθδθ ῃοϊηΐηθ ἀθιηοηβίγοιΓ, ργοχί μηδ 

δηία 471] 8ἃ. ΟἿ. δῃηΐβ ἤϑθο ἀθογοίδ 6880 (οἷ. ηοΐ. 48), βαρδοϊββίιηθ [Δγ[0]-- 

ἀΐῃβ ἀθ ἰδρδίίοῃβ 8. 4174. ἃ. (ἢν. ἃ (δυεϊμδρίηἰθηβίθυβ δὰ γοϑθτῃ Ῥϑυβϑδ [588 

(ἕν. ΧΙ, 23, 4) τοηυἱί, χυδηλ ΤῊΘΟ 8 ϑυϊητ8δ Βοηογίθυ5 δἤοοίδιη 60 ρτο-- 
ΒΑΡ 8 6880, ααΐαὰ ΠΙρρία8 τηδχὶπα δρυὰ σγϑρϑι ναί ἰὰτ Ποτγυ ββοί. 

8 ΝΟΙ 4 ΕΟΙΚΙΑΙΣ δ ΚΑΙΚΑΠΠΑΕ 6 ΟΑΛΑΤΕΑΝ 7 ΙΡΑΕΚΣ 

8 ΙΟΣΑΣ 9 δυρρὶονὶ! Μ. Τιμοίμείλω)] Β., φαοὰ βραξ!ϊ ται οἱ Ὀὰ8 ταΐ 8 ὈΘηΘ 

ὀοηνθηϊ. 40 ΣΑΙΤΩΝΑΟ. Βορβοκβέυβ βογίρβογαί Αἰτώναο, βθὰ ἀθ οογγυρ- 
(616 τηοπυθταῖ, Καὶ! 8 οτηθηάδθαδὶ (Χ)αι(ργών(δ)χο. ϑδ6ἃ Ὠσπο Αἰτώνδαο νοτΌτα 

6880 ἰοϑίδίυῦ ἰἰὰ]88 δρυὰ Μοἰίβίθγυμη Βοίίγ. ΥἹ γρ. ὅ8. 41 ΟΙΩ͂ΝΟΣ 
44 ΠΕΪΟΝΟΣ 48 [ΠΠΙΔΟ Ιορὶὶ Ρ. (δῖ Σ ἰῃβοαυθης 8 πομιΐηΐδ {6 Γὰ 

ἰη118}18. 681.) Οὐυοὰ ουμὰ Βοροκμίυβ Ἵππιδος Ἰορίββοί, ΑὮΓΘη5 ἀδ ἀΐ4}}. ἢ 
Ρ. ὅ998 ρογϑροχίϊ ᾿Ἱππίαο οδιηθηδδηάυτη 6880 ἰάαθθ ροϑίοα δ]υ8 {{{0}} ἰ6ϑ8ὲ-- 
Ιηοηΐο (οἵ. ηοἵ. 10) ΘοΙηρΓοὈδϑίαπηχ 681. Ηἰρρὶ85 ΤὨΘΡδιυ8, ῬΥΪΏΟΘρ8 ἴδοι 8 

Μαοραοῃίοδθ, Ὀοθοίδγοῃδα διϊξ 8δῆη0 487 ἃ. Οἢγ. υἱ τοίογσὶ Ῥοϊγθίυβ ΧΧΙΙ, 4, 

42. ϑοὰᾶ οἰΐδιη ΡῈ. ἰηϑοαυθηΐίθϑθ 8ηη08 ΘΌΠ 886 008 ὈοΘΟίδγοδη ογδδί [ἢ 

6880 60 ΟΥΓΘαΪ ἢ] 8 68[, φαΐᾶ ἰὴ βυτηπ)ὰ ΓΟΡῸῚ δρυὰ Βοθοίοβ ρΡ6η68 Μδοθ- 

ἀοῃίοδα ἰϑοίί ἢ Ϊ8 ργὶποὶρθ8 ογδί. ΑὩΏΟ 4171] ἃ. ΟὮσ. οχ ραίγία ρυ ]8ὺ85 δὰ Ροϑ- 

808 86 σΟὨ(]Ϊ οἱ 80 60 Ἀοτηϑῖῃ ᾿δθρϑίιβ τη ἶβ805 οϑὲ (βου. ΧΧΥ͂ΤΙ, 6, 3). 

ΙΑγίθϊὰ Ρ. 142. 4. ΣΥΜΑΡΙ͂ .ΑΟ 46 ΠΛΕΡΟΝΟΣ 

228. --2δῦ Τιρίαο5 ἴγθ5 ἰηυθηϊ ἴῃ νἱοὸ Ῥαπαάοβ, δὰ ΤΗγᾶ- 
οἰσαα ῬΓΟΡΟΙ 18 ΠΠ{Ὁ5 ῬΓΟΡΘ υγθθιη Ποαοδίο. Ἐχ Μογαϊηδηηὶ 

ΔΡΟΘΓΔΡΪ8 θα. ΤῊ. Μοιηβοη Ἠθγδο ΙΧ Ὁ. 117. 

(998) 

δ Ὑπὲρ βασιλέως Εὐμένου [ φιλαδέλφου 1 [ ϑεοῦ χαὶ εὐερ[γέτου 
Δημήϊτριος Ποσειδωνίου. 

ἰγὰ6 ΘΠΣ. 4 ἢοοσ σοορῃοιηθη τὐυἹἱίο ἰγοαυαθηϊ 5 φυϊάθτῃ 6886 ἰῃ 

γαΐγθ τωΐθοσθ Αἰΐα]ο 11, 80ἃ ἰδιῆθῃ ὕὉπὸὺ οθγίθ ἰοθ0 (βίθρῃ. ΒΥΖ. Εὐμένεια 

πόλις Φρυγίας, ᾿Αττάλου καλέσαντος ἀπὸ Εὐμένους τοῦ φιλαδέλφου, πρὶ 88ῃ6 
σοῃίϊθοογίβ ἀδελφοῦ ροίίυ8 Βογ θη ἀππὶ 6886) οἰΐδτη ἀθ ΕΌΤΏΘΠΘ ὑϑγραγὶ 8α- 
ποίαν! Μ, [Ιάθτὰ 1 Ὑϑ ΠΟ ίδιη ου 68 ρᾶγίθ ΤὨγδοίδθ, δὶ δὶ {{{0}} ἰηνθηῖὶ 
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(844) 
δ΄ Ὑπὲρ βασιλέως ᾿Αττάλου | φιλαδέλφου καὶ | βασιλίσσης [Στρα- 
τονίχης 2 Ἰώτας [ Δημητρίου. 

(295) 

ὅδ Ὑπὲρ βασιλέως | ̓Αττάλου | φιλαδέλφου | καὶ βασιλίσσης [[ Στρα- 
τονίχης {᾿ Εστιαῖος [Ἰζιμάρου. 

ϑυηΐ, 8ὴΠ0 1488 ἃ. ΟὮΓ. ρ8606 οὐχ Απίϊοομο ἰβδοία Ευτηρηὶ ἰγϑαάϊϑυη 6886 

(ΡοΙγὉ. ΧΧΙ, 48, 9) τηοηυΐί. 4 διίγαίοηϊοθ ΑΥὙδυδί 8 ἢ. 188 ἃ. (Ὦγ. 

Ευϊηθηὶ ἠυρϑ8 (ἱν. ΧΧΧΥΠΙ, 839, 6), αὐἱ οσὐτὴ 174 ἃ. ΟὮγ. ργορθ ὨθΙρΒοΒ 

Ρογϑϑὶ ἰηϑί αἰ 5 σρᾶν βϑ: 6 νὩ] ογϑίι8 ΓΤ ΟΥαυ 6 46 οἰυ8 ταογίθ ἴῃ Αϑίδιη ρ6Γ- 

ἰδ δϑϑϑί, ϑἰδίιτω Αἰΐ8]08 ἰγαίθυ γθρῇο ρῥοί 8 οβὲ οἱ ϑιγαίοηί θη τηδίγί πο ΐο 

8101 ἰᾳηχὶί (Ρ] αἱ. ἀθ ἴγαϊ. δῖη. 48 ρ. 489. γϑᾷ. οἵ ἱρϑυΡ. ΔΡοΟΡΒ(ἢ. ὑ. 484 8), 
804 τηοχ ἔγαίγί ϑυρογϑίϊ ὑχογθίη γοάάθγο οοδοίυβ 68[. Αἱ οὐτὰ 116 ἃ. 159 

8. (ἢγ. Γ0 νϑῦὰ αἀθδορϑϑίβϑδοί, Αἰδ᾽υβ νἱάυδηλ ἔγδαίγί 8 ἰΐἰθγὰ τ ὑχόγθ αυχίί. 

Μοιητηϑθῃ. 

226 Τάρυ]ὰ ΤΩΔΡΓΙΠΟΓ 5 8 θΟΔΘΓα]οὶ ἰηνθηΐα ργορο νἱουπὶ Κα- 
κοδὶ ἴῃ ἰοοὸ ΤῊ ΒΡΑΓαη γϑίθγαπημ, ἰγΓδη 5] ἃ ΑΙΠΘΏ85 ἴῃ τηυδβοῦϊη 

σοοηΐγαϊθ. Βα. Ρ, Ἐουσαγῖ Αγὐοιΐνθβ 4108 το 5510} 506} 1 Π 65 οἱ 

[Γαΐ Γ68, ῬΑ 1872. Ρ. 3391 584ᾳα8ὮὈ. Τηιδοίαυ! ΤῊ. Μοιῃπηβθη 

ΕΡθθιμ. δρίῷγ. 1 ρ. 378 βᾳᾳᾷ. Οοπίυ!οσαμί Ο. [ἀράθγ5 ἘΡΒΘΙι. 
ορίψγ. Πρ. 102 844ᾳ. οὐ 1. βοβιηταΐ ΜΗ. 465 ἅγοῆ. [ηβΓ8 ἰῃ 
Αἰμθὴ ᾿Υ̓͂ (879) Ρ. 98ὅ 544ᾳ., φαϊ του]ΐία ἃ Βουσᾶγίο τηΐπυ5 Γθοίθ 
Θχϑογίρία ϑιηθησάν ; ἴθι {ἰὰ}]}}Ὰ1 οὐ ΘοΙητηθηΐδγῖο ΘαἸα  ΖοΙ(- 
ΒοΟΌΓΙ ἀοΥ ϑανίσηγ- ϑυ ὰηρ ἴ, ἈΘοΒίβροβοῃ. 11. Βοιθδη. ΑΡΒίμ. 

Ρ. 110 544. 

Κόιντος Μαίνιος Τίτου υἱὸς 1 στρατηγὸς τῆι συνχλήϊτωι συνεβου- 
λεύσατο ἐν χομετίωι 2 πρὸ ἡμερ[[ὧϊνν ἑπτὰ εἰδυῶν 8 Ὀχτωμβρίων. 

ὅ γραφομένωι [παρῆσαν Μάνιος Ἀκίλιος Μανίου υἱὸς ᾿Ολτε[ινῇας, 

μἰοτᾶθ ΞΙ͂Σ. 4 9. Μδοηΐϊυ δῆηο 470 8. ΟὮΓ., φο δος 8008} 60ῃ- 

ΒΌΪ πὶ ἰδοίαμη 68,, ργϑϑίοσοιῃ [υΐ880 ἰθϑίϑίυν [ἰνίυ8 ΧΙ, 4, 44. 6, 410. 

Ργονίῃοἶδηὴ ὈΓΡΘΏΔΙῺΏ ἰυΐ886 ἰὰ ἰρϑαϊῃ δγρυΐϊὶ, χυοὰ σοηδ0}]6 υἱγοαὰθ 808Θηθ0 

ΒΘηδία σΘΟΏΒΌ]Ϊ, δὴ ἰά ἠθροίμπλ ΤΏΟΓΡΘ πλδίογθιῃ ρυϑδοίογ 8 ὑγρϑηὶ ογϑί. 

Ν. ἃ 1. 6. ἰῃ ουγία, ΄Ζυδ6 5ἰἴ8 ογδί ἰηῃ οοιμΐϊϊίο. Μ. 8 5: ΠῸΓ 2414, 

8 εἰδυιῶν οϑί. Ῥοϑίθγίογθ ἰθιωροῦθ οοηδίδηϊον εἰδῶν, εἰδοῖς ΒΟΥ  ὈἰζυΓ. 4 ΝΜ... 
Αοἰϊίαα Μ΄. {. ΟἸαγίομοτη ἀυογίγυτῃ δοαϊ ἀδάϊοδηάδο 484 8. αὔγ. ({ἱν. ΧΙ, 
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ὅ Τίτος Νομίσιος Τίτου υἱόςδ. Περὶ ὧν Θισι[β]εῖς ὁ λόγους ἐποιή-- 
σαντο περὶ τῶν καϑ᾽ αὐ [τοὺς πραγμάτων, οἵτινες ἐν τῆι φιλίαι 
τῆι | ἡμετέραι ἐνέμειναν, ὅπως αὑτοῖς δοϑῶσιν, | [οἱἷς τὰ καϑ᾽ 

10 αὑτοὺς πράγματα ἐξηγήσωνται᾽ περὶ τούϊτου τοῦ πράγματος 
οὕτως ἔδοξεν. ὅπως Κόιντος [ Μαίνιος στρατηγὸς τῶν ἐχ τῆς 
συνχλήτου | [πἰόντε ἀποτάξηνι, οὗ ἂν αὐτῶι ἐχ τῶν δημοσίων 
πραγμάτων καὶ τῆς ἰδίας πίστεως φαίνωνται. ἔδοξε. --- ͵ἰ Προ- 

1ὅ τέραι εἰδυῶν ᾿Οχτωμβρίων᾽ γραφομένωι παρῆσαν Πόπλιος Μού- 
χιος Κοΐντου υἱός8, Μάαρχος Κλαύδιος Μαάρχου υἱός3, Μά-- 
γιος Σέργιος Μανίου υἱός 10 [Ὡσαύτως περὶ ὧν οἱ αὐτοὶ λόγους 
ἐποιήσαντο περὶ χώρας | [κ]αὶ περὶ λιμένων 11 χαὶ προςόδων 12 

84, ὅ), Θοηϑυ θη 1δΆ ἃ. ΟἾγ. Θοιημηθιηογϑί Μ., Ἰτοθηθη8 ἴϑηηθη, ἄυοβ ϑ8ϊῃ9 

ἀυδίο [|ΠΠῸ ἰθιαρογο Μ᾽. Αοἰ!οθ Μ᾽. Β]108 ἔυΐ856, αυ͵ἱᾶ 4 ἴθ᾽ ἰθ5 ΠΟοὴ δαάϊΐδ 
65886[. Ροβ86 ἰρί( ἴδια ἀθ Αοἰ]ο Βαὶδο φυοάδπηλ οορίϊαΓγίὶ, φαΐ ἰῃ 68 40ὺ0- 

406 58[ἰγρὸ Μϑηΐ, ργδθηοίώθη ἢδαυὰ ἰηίγοαυ θη [υϊδδβοῖ. δ Τ. Νυμλβίυ8 Ταῦ- 

αυϊηϊοηβὶ8, 8. 167 8. αἢγ. ἰηΐον ἄδοθι Ἰοβαίοβ ἰῃ Μδοθαοηΐβϑηι Γηΐ881.8 δα ΓῸΒ 

δὶ ογτἀϊηδηάδϑ (ὖν. ΧΙΩΥ͂, 17, 8) Μ. 6 Αἤηο 171] ἃ. Οδγ. Ἰοραίὶ Ἀοϊηδῃὶ 

ἴῃ Βοθοίϊδ τηΐδϑὶ ΟΌ 856 θϑαβϑϑϑηΐ σα σοὶ ΘΟΠΟΙἰο Βοθοίογυῃ 80- 

[ὈΓΟΒ 6850 Οἱ δβίηρυ!α5 οἰνὶ (4.608 δα ββθηΐ, οὐ ΤὨΘΌΔῺ 8 το αα86 οἹηηθβ Ἀο- 

ΤΩΔΉΟΓΌΙΩ ρΑΓ δυ8 856 ϑρρ!ἰοπθγυηΐ ρῥγϑοίθν Ηδἰαγίΐοϑ, ΟΟγοΏθη868, ΤὨΐΒθΘη- 

808, αυἱ ἰὼ 846 Ρογβοί γϑρὶβ δηθῦϑηῖ. Νδοιηαυθ ἂρυὰ Ροϊγθίυπη ΧΧΥῚΙ, 

ὅ, 8 ρΓὸ θήβας, ᾳυοὰ ἰδογγὶ ὨΟ ΡΟ586 ἰὴ Οδϑδυ θοηυβ Υἱάοθγαί, οχ Βοὺ 86- 

ἢδίι8 ΘσΟὨΒΌ]1Ὸ Θίσβας τοβροβαυΐϊ Μ,, τη οηθη8 ἰδ [ἱνίαμη (ΧΙ, 6, 7) Θδιὴ 

σογγυρίθίδιῃ ἰῃ 80 ΡοΟΪΥΌΪ: οχϑιμρὶαῦὶ ἰηνθηΐβθθ. Ὀοίηαθ οὐτὰ 6] τ ΘΣΓ- 

Βἰδβϑὶ, (. 1ποτοίϊ8 ργϑϑίοῦ Ηαδ)ίαγίο νΥἱ οαρία οἱ αἰγυία δὰ ΤὨβθδβ8 ϑαάυχίΐ 

οχογοίζαμα ; αὐἰθὺ8 βπθ οογίδιηϊηθ γϑοθρίϊβ ὑτρϑῖὰ ἰγδάϊαϊν ὀχ! θυ5 οἱ αὶ 

ἘἈΟΙΏΒΏΟΓΌΙΩ ΡΔΓ 8 οι ϑηΐ, δάνογβϑδο οί οἢἿβ Ὠομλί ματα ἰδυϊοτυ 46 γορὶβ 80 

Μδοθάοηθχῃ ἔδυ 88 ΘῈ Θογοηδ υὙϑηάίαάϊδ, ὅ8η6 ἤδθο αυοαὺθ [ἰν. ΧΙ, 

68, 43 ἀθ Τποθὶβ διγαΐ, 804 αυυσπθ ΤΏΘΌΘΩΟΒ 80 ἰηϊίίο Ὀ61}} Ἀοηδηοῦ 

Βοσίοίαίθηλ δΔΙΏΡΙΟΧΟβ 6886 οοΟηϑίοί, ἢΐο αυοχὰθ ἰΠΠπὰπὶ ῬΟΙΥΒΙΪ ᾿ἰθγο τωθηᾶοβο 

ἀδοθρίαμμ 800 ἰᾳγ6 βἰϑίαϊ, Μ. 1 “Οιἐ δὲ 6 γὸ ριιδίίοα θὲ 6 β46 86 υἱἀ6- 

δωηίμ". 8 0. Μυοίυ8 0. ἴ. ϑοδονοΐὶδ οοβ. 475 ἃ. (ἢσ. Μ. 9 Ν. (Ἕἰαυ- 

αἰὰ8 Μ. ἴ. Μϑγοθ ]ὰβ ργδϑίογ 469 8. (ἢν. (μἱν. ΧΙ ΠῚ, 14, 7), 008. 168. 415ὅ. 

484 ἃ. (ἢν. Μ. 410 Μ᾽. ϑογείυβ ἃ. 468 ἃ. ΟἸγ. ἰοψαίαβ οὰπὶ Ο. ϑυ]ρίοϊο ἴῃ 

ατγδθοίδσῃ ταϊβϑὰβ (ΡοΪγὉ. ΧΧΧΙ, 9, 6) ἀθβίβρηδυὶ νἱἀθίαγ ; π8ηὶ 408 ρΓδθίου 

ἤυηο ϑβϑγρῖοβ {ΠῚ 08 δοίδ 8 ϑηυτηογανὶ Ε., 6058 ἢἰο Υυἱχ ἰὴ σϑηϑυτῃ ὙΘηΐγο ΡΟ586 

ἀοιηοηδίγανὶ Μ. 41 {τεἱμείνιῶν Μ. Βουοδαγίί Θχθιαρ!ο υ808 Βυρρὶοηάθχη 

Ῥαίανογαί. ϑδ6α ϑοβη ας 8 ἱπίθατυα ΛΙΜΕΝΩΝ ἰῇ ἰορίἀθ δρηονὶΐ. [ρ88 
ΤΙ Βθηβίατη ὈΓΡ5 τηθαϊΐουγδηθα οτϑῖ, 868 δρϑὺ ὕβ406 δα 5ἰη5 ΟοτγίηἰΒἰδοὶ 

δηφυ!υπὶ ρογιπορδί, θὲ] ρογίαβ ογαῖ; ϑίγαθο ΙΧ ῥ. 4414 688. ἐπίνειον ἔχει πε- 
τρῶδες περιστερῶν μεστόν. ϑίθρῃ. ΒΥΖ. 8. Υ. καὶ ὁ λιμὴν δὲ τῶν Θισβέων, ὥς 
φησιν ᾿Εππαφρόδιτος, καὶ τὸ ἐπίνειον περιστερῶν πλῆρες, αὐὸοβ 0608 αἰἰαϊξ Μ. 
44 Ῥοτγίογία ἱπίο ἰϑρθμάδ ἀοουΐϊ! Βομηνάΐ, προςόδων Βἷο δτγίϊἰββίπλθ οὔμπὰ λιμένων 



446] 111. ΑὉ Αἰοχϑηάσγὶ Μαρῃὶ τοῦθ δὰ Οογ πίμυτῃ ἀο] οί. 381 
---....».ὕΨἍὕ. 

χαὶ περὶ ὀρέων.3- ἃ αὐτῶν ἐγε [γήόνεισαν, ταῦτα ἡμῶν μὲν ἕνε- 

20 κεν ἔχειν ἐξεῖναι ἔδοξεν. --- περὶ ἀρχῶν καὶ περὶ ἱερῶν καὶ 

προςόδων 14 ὅπως αὐτοὶ | [χ]υριεύωσι, περὶ τούτου τοῦ πράγματος 
οὕτως ἔδοξεν" [ οἵτινες εἰς τὴν φιλίαν τὴν ἡμετέραν 1δ πρὸ τοῦ 
Ἃ Γά “͵) δ , ὃ Ἁ Ἁ ἠλ θΘί 

ἢ [Γάιος Λοχρέϊτιος τὸ στρατόπεδον πρὸς τὴν πόλιν Θίσβας 
Ν σ 4 ΝΨ ν » 

προςήγαϊγεν 16, Ὁπὼς οὗτοι ἔτη δέχα τία] ἔγγιστα χυριεύωσιν. 
- - 3 - 

25 ἔδοξε. [] ---- περὶ χώρας, οἰχιῶν χαὶ τῶν ὑπαρχόντων αὐτοῖς" 
οὗ ποτέ [τι αὐτῶν γέγονεν, ὅπως [τὰ] ἑαυτῶν αὐτοῖς ἔχειν ἐξῆι 

ἔδοξεν. --- ὡςαύτως περὶ ὧν οἱ αὐτοὶ λόγους ἐποιήσαντο, 
ὅπαϊς] [ οἱ αὐτόμολοι οἱ ἴδιοι ἐκεῖ φυγάδες ὄντες 17, τὴν ἄχραν 
αὐτοῖς ὅπως [ τειχίσαι ἐξῆι καὶ ἐχεῖ χατοιχῶσιν οὗτοι, χαϑύότι 

80 ἐνεφάνισαν, οὕτως ἔδοξεν. ὅπως ἐχεῖ χατοιχῶσιν χαὶ τοῦτο 

τειχίσωσιν. ἔδοξεν. ---- τὴν πόλιν τειχίσαι οὐχ ἔδοξεν. ---- ὡς- 
αύτως περὶ ὧν οἱ αὐτοὶ [ λόγους ἐποιήσαντο, χρυσίον, ὃ συνή- 
νεγχαν εἰς στέφανον, ὅϊπως εἰς τὸ Καπετώλιον στέφανον χα- 
τασχευάσωσιν 18, τούτοις, καϑι[ότι! ἐνεφάνισαν, ὅπως αὐτοῖς 

8δ ἀποδοϑῇ, ὁπωϊς τοῦτον τὸν στέφανον εἰς [[ [τὸ Καπετώλιον 

χατασχευάσωσιν᾽ οὕτως ἀποδοῦναι ἔδοξεν. --- ὡςαύ [τως περὶ 
ὧν οἱ αὐτοὶ λόγοις ἐποιήσαντο, ἀνθρώπους, οἵτινες ὑπεναϊντί]α 
τοῖς δημοσίοις πράγμασι τοῖς ἡμετέροις χαὶ τοῖς ἑαυτῶν εἰσιν, 
[[ὅπζυς οὗτοι χκατέχωνται᾽ περὶ τούτου τοῦ πράγματος, χαϑὼς 
ἂν Κοίν[τω]. Μαινίωι στρατηγῶι ἐκ τῶν δημοσίων πραγμάτων 

40 χαὶ τῆς ἰδίας πίστεως δοχῇ, οὕτως ποιεῖν ἔδοξεν. ---- οἵτινες 
εἰς ἄλλας πόλεις ἀϊπήλθοσαν καὶ οὐχὶ -πρὸς τὸν παρ’ ἡμῶν 
στρατηγὸν παρεγένοντο, ὕπως | μὴ εἰς τάξιν καταπορεύωνται" 
περὶ τούτου τοῦ πράγματος πρὸς Αὖλον | [Ο)στίλιον ὕπατον 19 

αἴ ν, 20 οὐπὶ ἱερῶν ΘοΟῃϊθησθη8. Ναη) 5ὶ ἰῇ ὉΠΙνΘΥβαΙ ἀ6 γϑ 8 ἀϊΐ- 

ΟΟΥΘΙΌΓ, ὑη0ὺ ἰοοο ἰὰ Θοδηυηί(ίαυὶ 8818 πἰ856. 48 ϑε!|{8 οὐ ρᾶϑουᾶ ἢ6- 

᾿Ἰοοηΐἶβ8 τοηἝ8. 568. 44 ΕΟ, ποῖ. 4134. 45 ψογθυτ δηϊίυη Θοηυηιϊαίϊ 

Ρϑἰδεϊνὶ Ὡθαὶοσθηί 8 οὐ βοτ 681. 46 Εἴ. ποῖ. 6. 41 θυὶ 84 Βο- 

ΙΏ8Ώ08 ἰΓδηβίυσογθηϊ δίαπθ ρῥγορίθγθα ἰδοίΐοηθ Μδοβδάοηΐοα οἰϊδυαίυση ὑγ- 
Βο ἰθηθηΐθ οχί!ο τηυίαϊὶ ογαηί. 5.0 ἴὰγο ἰοΐδιῃ ἰδοίομθη Ἀοτηδηϑηι ἰηαΐ-- 

ΟΔΥῚ ποραΐ ΘΟἢ. 48 ἴδπ) δηΐθ 6] ὺτ ΤὨΒΌΘΏ865, αὶ οἰϊαηλία ἢ 506] 

ἈΟΙΏΒΏΟΓΒΙΏ ογϑηΐ (οἷ. 1ἱν. ΧΙΥ͂Ι, 390, 6) δυγαπὶ οοηίϊυϊογϑηί, 864 ργίυ8- 

αὔδιη ὁογοηδ οἰδοογοίαν οἱ ἀθαϊοαγοίγ, ἃ Ρογϑοὶ ἴδλυϊοσ 08 δὰ ἀοίδοι θ᾽ 

ΘΟΙΏΡΟΪδὶ ογδηῖ. ἰἴδπὶ ὑγθ6 ἀράϊίΐα ᾿ὰἃ δυγυπλ ρῥυθ σα Ρορα Ἀομηδηὶ 
ἰαοἰθτα οΥαὶ. 804 Ἀοϊηδηΐ ΤῊ ΒΟ ϑθὰ5 τοἀἀσηΐ 66 οσοηάἀϊοίοηθ αὐ ἤυηο (0- 

ΤΟΩδ ἰηάθ ἰϑοία [Ιονἱ (δρίοἹϊο σομϑβϑογοίαρ. Μ. 49 Α. Ἠοβί5 1. ἢ. 

Μαηοίηυϑ 608. 470 ἃ. Οἢγ., αυΐ τα ἰοροΥὶβ ἰη Μδοθάοηΐδ σοιητοσδρδίυγ. 

Ε. 90 ΟΡβουγίββίτηα ϑϑ σθϑ ἀ6 ἢδγασι τὰ γΌσα {0 8. Ἐουοαγιϊ Μοϊηηι- 

δϑηΐαῦθ 8θηϊθηςδ6 Οὐ ὈΓΑΥΪ8 ἰθοίἰοηἱ θὰ58 οἱ ϑ0ρρ!θθη 18 ηἰϊδηΐυῦ, ροϑί 



992 ῬΑΓΒ ῥυίου. [846--- 

γράμματα ἀποστεῖλαι ἔδοξεν, ὅπως περὶ τούτου τῆι δι[αν]οίαι 
προςέχηι, χαϑὼς ἂν αὐτῶι ἐκ τῶν δημοσίων πραγμάτων χαὶ 

45 [τῆς ἰδίας πίστεως φαίνηται. ἔδοξεν. | --- ὡςαύτως περὶ ὧν οἱ 
αὐτοὶ λόγους ἐποιήσαντο περίὲ [ τ]ῶν δικῶν 20 Ξενοπιϑίδος χαὶ 
Μνασίδος, ὅπως ἐκ Χαλχίδος ἀφεϑῶσι, [ καὶ Δαμοχρίτα Διονυ-- 
σίου ἐχ Θηβῶν (κατὰ τ)ὴαὐτά "21 περὶ τούτων" τῶν πόλεων 22 

50 ἀφεῖναι ἔδοξεν, καὶ ὅπως εἰς Θίσβας μὴ κατέλϑωσιν. ἔδοξεν. [} ---- 
[ὠκαύτως περὶ οὗ ταύτας τὰς γυναῖχας ὑδρίας σὺν ἀργυρίαϊι | 
εἰς τὸν στρατηγὸν ἐνενχεῖν 28 εἴπασαν᾽ περὶ τούτου τοῦ πραγ- 
[μα τοῖς ὕστερον ἔναντι Γαΐου Λοχρετίου βουλεύσασϑαι ἔδοξεν. | 
- ὡζαύτως περὶ ὧν οἱ αὐτοὶ Θισβεῖς ἐνεφάνισαν περὶ σίτου 
καὶ ἐλζαἤ!ου ἑαυτοῖς χοινωνίαν πρὸς Γναῖον Πανδοσῖνον 24 γεγο-- 

δδ νέναι᾽ περὶ τούτου τοῦ πράγματος χἂν χριτὰς λαβεῖν βούλων-- 
ται, τούτοις χριτὰς δοίυ]]ναι ἔδοξεν. ---- ὡςαύτως περὶ ὧν οἵ 
αὐτοὶ λόγους ἐποιήσαντο περὶ τοῦ [ γράμματα δοῦναι Θισβεῦσιν 
εἰς Αἰτωλίαν καὶ Φωχίδα: περὶ τούτου [τοῦ πράγματος θισ- 

Ιαρίἀθιτλ ἃ δου ἀἰΐο δοουΓα 886 ϑχϑιηϊηδίαιῃ ἰθηθῦὶ ἠἡθαυθαηΐί. [086 508. 

δἷσ βίδιυξ: τ] 0 Γ68 1188 συμ [168 ἱπίθηαϊββθηΐ οἰν δι ΤΕ δ βία ἢ Ρ6-- 

ουπὶδ ΘΟΥΓΓΌΡΙ886 (. [ογοίὰπ ργαθίογθα), θυαιθ (ΟΠ δοἰἀθηβο8 ΤὨΘΌδΏΟ5- 

46 ἰυϑ58856 1148 Ὀθηΐβηθ τϑοίρογθ οἱ δαΐαναγθ. σδγθ βοηδίυπη ὈΓΘΟΙΒῸΒ 
ΤῊΪΒΟΘηΒια ΤΩΟΓΘΙῺ ΘΌΓΘΓΘ, ΟὟΠῚ ΓΤ] 6γ08 ΤΒΘΟΐΪ5 οἱ Ομ δι οἰάθ ὄχρϑὶ]ὶ, ἢ6- 

46 νϑῦὸ ΤὨΐ8Ρ085 τϑᾶΐϊγο ἰαδοαί. Αἱ, ᾳυϊοαυϊὰ ἀδ 68 τὸ ἀἰοὶξ 568., ἀφιέναι 

ὨΟῺ οϑὺ “δοΐγο ἰΌΠΘΓ δὰ οορογθ᾽, 8604 “ΔΟΌΪΓΘ βίπογθ᾽. 441 ΝΙΒΙ ηἰδὶ ΑΥ̓ΤΑ 

ἴῃ Ἰαρίάθ οϑί. [ἃ ἰϑιῇ. βίηρ. (ἔοι Ο.) θ886 ὯΘἢ ῬΟΒ86 Οὐ 8118 ἀ6 οδαϑ815 (1 

ῬΙΟΡΙΘΡ ΠΟΡΙΒΗ) ΓΤ. 80 δος {ἰὰ]Ὸὸ δ] θυ τηοηυϊΐ Μ. Νουΐίγυμῃ ΡΙΌΓ118 6886 

βίαϊυϊἘ 56. 864 ἤθαὰθ οοπίυδβίοποιῃ ργοῃοζηΐηυτῃ ὁ αὐτὸς οἱ αὐτὸς ἴῃ {{{π-- 
ἸΟΓΏΠ. βΟΡΏΟηΘ ἰϑιῃ ἰδΐίθ ρϑίθοσθ Ὡθαᾷὰθ ἤυᾶο δοσυδβαίϊνο ἢΐο Ἰοουῦη 6886 

ταὶ χυΐϊάθτῃ ρογϑυδβίί. ὥσδγο χαυτ ἀρρᾶγοαΐ, ἰδρίοἰάδηι δ᾽ίψυϊὰ ἔυγθαβ886, 

Ἀ. Ηογομοῦὶ (8Ρ. Μ.) θιπθηἀδίίοηθπι γοοίρογο Ὠοὴ αυθδί(ανὶ. 43 86 ἰῃ [8- 

Ρνἰάθ βοσίρίυμη 6886 ϑοδυη 1 ἰοϑιϊπλοηΐο σοηϑίδί, 86α ἢ}}}0 το ἢδθ0 γϑοίθ 

86 ὨΔΌΘΙΘ ροϑϑυηΐ, ἰηηο ροϑῖ τούτων ἰαρίοἰάδθ βοοογαΐδ αἰαυϊὰ οχοίάοεὶϊ 

ΠΘΟΘΒ880 6ϑὲ: οοηίθοογ8 περὶ τούτων [αὐτὰς ἐκ τούτων] τῶν πόλεων ἀφεῖναι 
ἔδοξεν ἱποϊάθηάυχῃ 856, Ἰδοιηδιηαὰθ οχ ἰἰογϑαῖο τούτων ΟΓίβιη. 48 Μδηϊ- 

ἰοϑδίο Ὠίο ἀθ ἀοῃὶβ ααἰἱθυ8 ῥγϑδϑίογθιη ΟΟΓΓΌΤΏΡΟΓΟ σοηδίδα6 ογϑηΐ ἀϊοί (Ὁ. 

50}. Φ44, Γναῖος ηοιηθῃ, Πανδοσῖνος ογἰαἰηἶ5 ἀθδἰᾳηδίϊ ΟΠ ΘΙ 6586 τῃοηυϊΐ Μ., 

6406 ἀυδίίδηθτη 6886, αυΐῃ Ραπάοβία Βγαϊίογαμι, πο Ερίγὶ, ἱπίθ]ορομάδ 

ο886{. ΟηδοΌΠ Θηἶ ΘΧ ΠυΠ)ΘΙῸ Ὠδροίδίογυτῃ [8] σοτυτα ἱῃ Ογδθοὶβ ὑγροὶ 8 

οοῃϑβἰϑιθηζίυχα ἔα888ὃ. 6 βοοίοίαία (χοινωνία) ἰπίονῦ θυ οἱ οἰν ἰίϑιῃ Τα δ8-- 

Βοηβίυτα ἰδοίδ Μοιηιηβθηυβ Ὁ. 497 515 βἰδϑίυϊ : Εὐθπμάοβ ααοϑάδϑηη ΡῈ] 1ΟΟ5 

ΤΟϊβθοηβίαη Υἱάθσὶ αΏδ60 ἰγδάϊ(οϑ θ85886 ΔΓΘΏΔΟ5, 68 οοπαϊοίοηθ, υἱ ἔτυ- 

τηϑηϊὶ οἱ οἷϑθὶ οϑγία ρ8γ8 δα οἰνἰἰδίθιῃ ρογνϑηϊγοί, αυϑίὴ ἰὼ ΓΘ δῇογί οχ 

ἰατο Ἀοϊηδῃογα ἰοδιἰηοηἰᾶ ὕὈἱρίδηὶ (ὈϊΩ. 17, 3. ὅ2, 4) οἱ Οδίοῃϊβ ἀθ ϑριῖ- 



498] Π. ΑὉ ΑἸοχαμάγὶ Μδρηὶ τηοῦῖθ διὰ Οογίηΐμαμπλ ἀθ]οίϑτη. ἡ 328 

βεῦοι καὶ Κορωνεῦσιν εἰς Αἰτωλίαν χαὶ Φωχίδα χαὶ ἐάν που 
θ0 εἰς ἄλλας πόλεις βούλωνται, γράμματα φιλάνθρωπα δοῦναι 

ἔδοξεν. 

Οὐ] γα 186. 4187, ὁχ ἀΓΘΘΟΟΡΓΌΠῚ ΥὙΘΙῸ ἰθρίθυ8 480 ΡΟΙ]]ὰχ Παροί ΥἹΙ, 151: 

ἐπίμορτος γῆ παρὰ Σόλωνι ἡ ἐπὶ μέρει γεωργουμένη, χαὶ μορτὴ τὸ μέρος τὸ 
ἀπὸ τῶν γεωργῶν τὸ δὲ ἐπὶ τῷ τετάρτῳ μέρει νέμεσϑαι τετραχίζειν. 

221 Βαδὶ5. ἰδρ 15 Ἰοασορμδοὶ ᾿μᾶϑα βοδία ΟἸγιρίδθ ἰῃ ρανἱ-- 
ἸηΘη10 ἀρ5115 δία! 8 Βγζδηίηδθ βϑρίθῃη ΓΟ ὙΘΡΘῸΒ ἃ [,60η1- 

ἀᾶθο. Ἐχβογίρβδι Ῥαυγρο]α. 

Τὸ κοινὸν τῶν ᾿Αχαιῶν [ΚΊλιντον Μαάρχιον Λο[ζυϊκίου | Φίλιπ-- 
πον ', στραταγὸν ὕπατον Ρωμαίων2, ἀρετᾶς ἕϊνεχεν χαὶ χαλο- 
χἀγαϑίας τᾶς εἰς αὑτοὺς καὶ τοὺς ἄλλους “Ἑλλανας. 

ὅ ᾿Ανδρέας καὶ ᾿Αριστόμαχος ᾿Αργεῖοι [ ἐποίησαν. 

[{ἰοτᾶθ ΑΘΙΤΕ (βϑὰ ἴῃ ατίουμι ἀθβιβηδίίοηθ ν. ὅ. 6. Σ, ἰῃ νοὺϑ στρα- 

τῆγον Υ. 4 Σ 68) Ο (βθα Ω ν. 4 ἰῃ Ρωμαίων ρῥγίογθ ἰοθ0). ἘΡβί!οῃ Ρ]6-- 

Γυαθθ νο]ρϑιθη ἰογτηδι δαροί, 80ἃ Υ. 23 οχίγ. βϑϑιηθὶ Θ Ἰθρὶα. ΑἸίθγᾶ 

ῬΘΓΘ ΥΘΓΒῸΒ ὈΓΙΓΩΪ (ροϑί ᾿Αχαιῶν) οἵ ΡΥΪΟΥ ΨνΘΓΒῸΒ βθουπαΐ υϑαὰθ 8ὰ στρα- 

τηγὸν ἰῇ ΓϑΒΌΓΑ γϑϑουρίϑ. 1 Ω. Μαγοίυτα ΡΒ Π ρου ο08. 169 ἃ. ΟὮγ. δρηο- 

Υἱὶ Ρυγροϊά. Ηαυΐυ8 δοίϑιὶ οοπνυθηὶς {Ὁ} 8 στρατηγὸς ὕπατος Ρωμαίων, οἱ 
ΟΠ βϑυση ἴῃ ρδίθγηδο οὐ ηἱ8 ἀδϑίρηδίίοηθ γοοϑθυ πὶ υἱός. Αἱ ρυβηδί οὐαὶ 
1118 ΒΘ θὰ Λούχιος ΡΓῸ 60 αυοὰ Β8ογίδὶ ἀοθυΐν Λεύκιος (ΗΘΓη86 ΥἹ 
Ρ. 810); 88η6 ἢοΟ ἰορί(αΓ ἰη ραγίθ {ἰ]} χυδπὶ ἰῃ Γαβαα γοροϑὶίδηλ ἰθϑίϑίυ 

Ραγροϊάυ8. Αἱ 6 ΓΟΙψαα χυΐάθχα δἰίθγο 8. Οἢγ. β88θοϊο ἰμοίϑα 6886 ρ0880 
ΒογΪρίαγαΘ ρθη ἀρραϊ,, συμ ῬΓΟΡίο ΠΟΠΏ1}}88 ἰογιη85 1{{{0ΓΘΥΌ Τα ΓΘΟΘΏ1ΟΓΘ8 

(Εὦ), ἰυχτὰ ργορίον. ταΐγϑηῃ ἴῃ δδάθτῃ 1 ἴοσα ϑοῦί ρθηὰδ ἰησοηδίδηϊ δι), αυ8θ 

᾿τηρογαίοσιτη αυϊάθτα δοίδίθ ρογίγοαυθηβ, 86ἃ 80 δηϊζχυϊογαγτα ἰθσωρογαμα 88 

ΔΙίθηδ οϑί. Ουδῖθ ἤοὴῆ ἀυβλίίο αυΐη ίο αυοαὰθ, αἱ ἰηῃ 4}18 πῃηοηυτ θη [8 

ΟἸγμρίοἶβ δοίη 6556 88[ἰ5 οοηϑίαί, δηἰφαίον {ἰ{ὰ] 8 Ὠδϑοὶο αὰ ἀθ οδϑα 

Ηδατίδηϊ ἴθγο δϑίϑαίθ ἰῃ αἰΐυπι ἰαρίἀάθιῃ δυΐ οογία ἰῃ αἰίδτη οἰ βάθη Ὀδϑ8 ρ8Γ- 

[θῺ ἰΓϑηβϑοῦρίι 8 811. 4 Οἵ, 4993. 

228 Ταῦ] ΠΡ ΟΓἶ8 Ἰθασορδϑὶ ἴῃ ἀυδ8 ρᾶγίθ8 γδοία, ἰῃ- 

ἀρα Ποδία ἰῃ ραΐθο ἰῃ ορρίαυ]ο ϑουγῖ- ΗΠ βϑδαῦ Ῥτορθ Τϑοη δη ] αυᾶτη. 

ἙἘαὰ. Ε. Ρο(ἰθγ οἱ ἃ. Ηδυνοίί6-Βοβηδα Βα] οι ἀθ δογγθϑροῦ- 

ἄδηοο Πο]ὀπίααο ΙΥ̓͂ ([880) Ρ. 47 544. 
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ὋὉ δῆμος ὃ ̓ Αβίδηριτῶν) 

Ἀμύμο,να Ἐπικούρου Μεγάϑυϊμον ᾿Αϑηϊναίου. 

δ Ἐπειδὴ χρείας τῶι δήμωι γενοϊμένης πρεσβείας εἰς [᾿ Ῥώμην 
ὑπὲρ τῆς πατρίου χώρας,] περὶ ἧς ἐπιδοὺς ἀξίωϊμα βασιλεὺς 
Θρᾳκᾶν Κόήυς : τῆι συϊγχλήτωι διά τε τοῦ υἱοῦ 2 αὐτοῦ χαὶ 
τῶν ἄμ’ ἐχείνίωι ἐξ᾿αποσταλέντων ὑπ᾽ [αὐ] τοῦ πρεσβευτῶν ἥτει 

10 τὴν πάτριον ἡμῶν χώραν, || αἱρεϑέντες πρεσβευταίὶ ὑπὸ τοῦ δή-- 
μου τοῦ Τηίων 8 Ἀμύϊμων τε Ἐπιχούρου καὶ Μίεγάϑυμμρς Αϑη- 
ναίου, ἄνδρες [ χαλοὶ καὶ ἀγαϑοὶ καὶ ἄξιοι σφετέρ]ας πατρίδος 
χαὶ εὖνοι [| τῶι ἡμετέρωι δήμωι ὄϊντες, τὴν πᾶσαν σπουδήν τε 

15 χαὶ | φιλοτιμίαν εἰςήνεγχαν [προϑυμ]ίας οὐδὲν ἐλλείποντες ἔν 
τε γὰρ ταῖς συνεδίρίαις ταῖς γενομέναις ὑπὲρ τῆς | χώρας πᾶ- 
σαν ἐπίνοιαν πίαρέσχ)οντο χάριν τοῦ μηϑὲν πία] ραλειφϑῆναι τῶν 
δυναμίένων ἐπαϊνορϑῶσαι τὰ πράγματα, ἀϊρατὴν ἅμα καὶ σωτή- 
ρῖον [περὶ τῶν ὅ ἀπορουμένων ἀεὶ πίρο] τιϑέντες γνώμην εἰς τὴν 

20 --τ τς 86. χαὶ πρεσβεύσαντες ὑπὲρ τοῦ [ δήμου ψυχιχὴν ἅμα χαὶ 
σωματικὴν] ὑπέμειναν ἰδιοπάϑίε)ιαν [ ἐντυγχάνοντες μὲν τοῖς 
πρώτοι)]ς Ρωμαίων χαὶ ἐξομηρευίόμενοι διὰ τῆς χαϑ’ ἡμέραίν 
προςχυνἰήσεως, χαταστησάμεϊνοι δὲ τοὺς πάτρωνας τῆς [πατρί]- 
δος εἰς τὴν ὑπὲρ τοῦ ἡμετέρου δήμου βοήϑειαν, τοὺς 8. προ]-- 

δ νοουμένους τοῦ ἀντιδίχου ἡμῶν καὶ προστατοῦνταίς αὐτοῦ, 
πολλἸῶνϑ πραγμάτων παραϑέσει, [ ὥςτε χαὶ τῆς καϑ᾽ ἡμέραίν 

{τιτογᾶ6 ΑΘΞΠΣ. 4 (οἷγβϑ Τῆγαχ αυοδὰ ᾳυϊάθιῃ ΡῬοΓβθι5 ὈΘΙ]Πὰ 

οὐ ἘἈοιϊηδηΐϊβ ρσογοθαί, δυτὴ δυχί! 8 τη 5518 δίγθηυθ δαϊανογαΐῖ (μἱν. ΧΙ, 

49. δ7. 67. ΧΙΕΙ͂Ν, 48); πἰ8 10 τηΐϊηυβ ἀσονίοίο Μϑοθαοηΐδθ ΓΘ66 ἃ Ἀοιῃηᾶ- 

πἷβ8Β Ὀθηϊμηϊδδίηθ δαρία8 681. πὰ τὸ ἰγοίᾳβ 80 οἷβ ροίϊν ἡ υἱ ΑΡάδθγδῃη 

ὑγῦθτῃ ἰῃ ΤὨγδοίδο Πἰἰοτθ δἰίδτῃ δ᾽ δὶ οοηοδάδγθηί. Ρ. οἱ Η.-Β. 4 Βὶ- 

(ἢ γ8 αοἰγίὶβ ἢ] ΐὰ5 ἃ ρᾶΐγο Ῥβῦϑθὸὺ Οὔ805 ἀδίυβ δγαΐ; ἰΠοὸ ἀθνυϊοΐο οὐδ) ΓΘ- 

Ἰἰφυΐβδ οὐβίἀϊθὰβ ἃ Ἀοιηδηΐβ οϑρίι8 οἱ Ο87560}}5 ουδίοαἀϊΐαᾳ 5 ο58ῖ. 864 αυυῃλ 

Ρϑίο Ἰορδίϊ8 τηΐβϑἰ8 ΘΌτη ΓΘαϊΘΓΘ ΘΟΩΔΓΘΙΌΡ, Ἀομηδηὶϊ Οὐδ ἀθ8. δΐῃθ ργοίϊο 

γοαάϊάογαηί. (Ρογ. ΧΧΧ, 418, 8. ἵν. ΧΙΝ, 48, ὅ, 413). Ταχῃ δἰ [θα ἰ6- 

Βαϊϊοηθ, 4αυ8ὲὸ ἀθ6 ΑὐθάθΓα Οὔ δϑηδίια δρογοίῖ, Ἀοιωδπὶ τηϊδὶΐ Τὸ χ, δἰχὰθ 

ΙΓ αγ Ῥγδοίθοϊ,ὶ, Ρ. οἱ Η.-Β. 8 ΑΡάργα Τοϊοτυσῃ οοἰοηΐα ογαί. δ} }}-- 

[6 Υ ἢ. 900 1 δτηρϑδοθηὶ ἃρυὰ ἈοπΊδηο08 Μ8851}16 δ δυβ ἀσρτγθοδίογι θυ8 υἱαηΐυγ, 

4υΐϊα αἰγᾶααθ οἰνὶί858 ἃ Ρῃοοδθθηϑίυϑ οοπαϊία ογαί. 4 Βυρρ)ονὶ. δήμωι, 

οἷς προςῆχεν Ρ. οἱ Η.-Β. ὅ ϑυρρίονὶ. σωτήριον [πραγμάτων Ρ. 6 Η.- 
Β. 6 εἰς Τηΐους Ρ. οὐ Η.-Β. 7 ϑυρρίονὶ. σαϊτήριον] Ρ. οἱ Η.- 
Β. 8 ϑαρρ]ον!. τίε καὶ προνοουμένους Ρ. οἱ Η.-Β., φυοά ποη ἰπί6]]165ο. 
9 Βαρρ!]ονὶ. προστατοῦνταίς ἡμετέρ,ων πραγμάτων Ρ. οἱ Η.-Β. δοπαίογο5. Βο- 



448] 11. ΑὉ ΑἸοχϑηάγὶ Μϑδαηὶ τιοῦίο δὰ σου ηίμυτη ἀθ]οἴδη,. 935 

μετέχοντΙ (εἰς 10 ἐφοδείας ἐπὶ τῶν ἀτρέϊων 1 ἐφιλοποίν)οῦντο 12" 
περὶ δὴ 13 τούτων ἔϊδοξεν τῆι βουλῆι χαὶ τῶι δήμωι τῶι Ἀβδη- 
ριτῶν ἐπαινέσαι το]ὸς προγεγραμμένους ἄνδρας χαὶ χαλεῖσϑαι 

80 εἰς προεδρίαν χατ᾽] ἐνιαυτὸν Διονυσίων τῶι αἰϊγῶνι ἕως ἂν ζῶ- 
σιν, χαὶ [στεφανοῦύο]ϑαι χρυσῶι στεφάνωι ἐν ἀγῶνι] τὴν ἀναγ- 
γελίαν ποιουμένου τοῦ] κήρυχος, διότι ὃ δῆμος στεφανοῖ χρυσῶι 
στεφάνωι Ἀἰμύμονα ᾿ΕἸκπιχούρου Τήιον ἀρετῆς ἕνείχεν χαὶ εὐνοίας 
τῆς εἰς ἑαζυτόν, καὶ Μεϊγάϑυμον ᾿Αϑηναίου Τήιον χρυσῶι στε- 

86 φάνωι ἀρετῆς ἕνείχεν χαὶ εὐν)οίας τῆς εἰς ἑαυτόν. οἱ δὲ νομο-- 
φύλαχες οἱ ἐπὶ ἱερέως Ἡ]..... ἀνιλγραψάτωσαν τόδε τὸ ψή- 

φισίμα εἰς στήλην λευχοῦ λίϑίου καὶ στησαάΐτωσαν ἐν τῶι ἐπιφα- 
νεστάϊτωι τόπωι τῆς ἀγορᾶς, ἵνα [πάντες χο)ινῶς (εἸϊδῶσιν 14 τὴν 
τοῦ δήμου [ προϑυμίαν ἣν ἔχει πρὸς τοὺς χαλοὺς] χαὶ ἀγαϑοὺς 
[τῶν] ἀν(δρῶν 16. χαὶ ἐ] )έσϑωσαν 16 οἱ νομοφύλαχ[ες πρεσβευτὰς 

40 δύο πρὸς Τηΐους, οἵτινες [ἀποδημήσαντες εἰς Τέϊων καὶ δόντες 
τόδε τὸ ψήφισμα παραχαϊλέσουσιν Τηΐους προςαγγίεῖλαι τὰς 
ἐϊψηφισμένας ὑπὸ τοῦ δήμου ἡμῶν τοῖς πολίταις αὐτῶν [τιμάς, 
καὶ σ]υγχωρῆσαι τοῖς πρεσβε[υταῖς] [ στῆσαι στήλην λευχοῦ λίϑ[ου 
ἐν τῶι ἐϊπιφανεστάτωι τόπωι, ἐν [ἦ1] [ ἀναγραφήσεται τόδε τὸ 

46 ψηίζφισμα" τὸ δὶὲ γενόμενον ἀνάλωμα ἐπί [τα τὴν στήλην καὶ 
ἐπὶ ἀναγίραφὴν)1] τοῦ ψηφίσματος ἀπο... [μενοι τῆι πόλει οἱ 
πρεσβε[υταὶ.... .]ς 15. ἀμείβωνται χομι..... [ ἀπὸ τῆς τραπέζης, 

τηδηὶ αυΐ ραίγοηϊ υτγϊθ Αθθάδγδθ δγδηΐ, ἰπἰο Οοἰγὶ ἰδνορδηΐ; 8608 Ἰοϑϑὶὶ Τοὶϊ 

ΟΠ τυ 88 ΓΘ, ΟΟΓ ἈΟΙΏΘΏΟΡΏΤΩ ΠΟῸΠ ἰδίου ϑϑοῦ 111} ΤΏΟΓΘΙ ρΌΓΟΓΘ, ΔΠδγγθηῖΐ 

(πολλῶν πραγμάτων παραϑέσει), δογαπιη νοϊυηίδίθιη 58:0] οομοΙ ΘνθΡυ ΐ. 
40 ϑυρρ!ονὶ. γενομένης Ρ. οἱ Η.-Β., ἀυδ ίδηΐίοῦ 88ηὴ6. 80 σοηθίίνυβ 80 

ἐφιλοπονοῦντο ροηάθγθ ἢ0}}0Ὸ τηοάο ροίοβί. 14 ἀτρεί[ἰὧν Ρ. οἱ Η.-Β. 
θυο8 δοααὶ ποϊαὶ ἰὰτὰ αὐ͵ἷᾶα ῥργϑοίογσθα ἰῇ δ8δὸ ἰοΐϑ ρδγίθ (Υ. 417--- 87) ΤΏΔΡΡῸ 

ἀοχίθυ ἱῃοο] 8 θϑῖ, ἰυτὴ 418 εἰ ΡΓῸ τ ἴἰδπὶ δηςχυ0 θρόνο ἰπϑυαίίαπι 68ΐ, 

ε Υϑῖὸ ἰθτ τυ]ΐο ἰγοαθθηΐζ 8 αυδλ ροϑίθα (Ηδϑγτηδο ὟἹ ρΡ. 184 544ᾳ.)., 6 

αἰγὶ ἀοτησυτη Ἀομλδηδγαπι ἀϊοὶ, αυ86 Ἰοσαιί 88] υἱδηαϊ οαιι88 σοί! ἀΐθ δα 5βθηΐ, 

τηοηυθγυηΐ ΘαϊοΓΘ8. 48 Ἐπηρηάδυὶ. ΠΟΙΟΥ͂ΝΤΟ Ἰαρὶ8, αυοὰ τοίϊηπθ- 

τυηῖ Ρ. ο( Η.-Β. δοὰ νοοΐβϑ φιλοποιεῖσϑαι ποίίο ἃ. Βοο αυϊάθτῃη ἸΟσῸ 8] 16 η8 
68. 48 Βυρρίὶονὶ. δὶὲ Ρ. οἱ Η.-Β. 44. Ἐτηθηάανὶ ; ἴδωσιν τοίϊηυ6- 

γΓυηΐ οαϊΐογοβ, ΘΟ Γᾶ 80] ΘΙ θ οἰ υϑηηοαΐ {ΠΟΤ ΠΣ ΤΩΟΓΘΙΏ. 1ὅ ϑυρρὶ. 

ΘΟΥΣ..1ΙΑΝ Ἰαρὶβ, φυδα ϑἀϊΐογοβ ἱηίδοίᾳ το] χαθγυηί. 416 ΔΕΣΘΩΣΑΝ. 
Βαρρ!ανὶ οἱ ϑιῃθηθαυνὶ! σπευϊδέσϑωσαν Ρ. οἱ ἢ.-Β. 41 ϑυρρίονί. ἀναγίγε- 
λίαν] Ρ. οἱ Η.-Β. 48 Τηΐου]ς Ρ. οἱ Η.-Β., ἀασρδί,δηΐθ8 ρ8ὲ. Νβϑαὰθ οοη- 
ἰαῃοίϊνυΒ ἀμείβωνται, αυΐ 515 ἱπηρογδίίνί Ἰἰοσυτη ἰθηθγοῖ, }}10 τηο40 ἴδγεΐ 

Ῥοίοβί. ϑυβρίοογί8 ροίιυΐϊβ ὅπωϊς [υ͵586, 56 ἃ οἸηῃίηο Θηυηί αἰ βίγαοίαγ δι οἵ 

Βοηϊθηζίδιη υὐ σοί δὺ{ ΡῥΓΟΡΔΌΪΙ γαϊΐοηθ γϑϑιϊ θγθτη τηΐμὶ ὩΘη σΟηΓ οἷί. 



990 ῬδΥ5 ρυίογ. [498---- 

ϑεμένίων. ....] τὸ διπλάσιον τῶν νομοφυλάχψων ἀπὸ τῶν εἰς 
τὰς πρεσβιείας. τὸ δὲ] ψήφισμα τόδε εἶναι εἰς εὐχαϊριστίαν τοῦ 

50 δήμου. ε[ἰρέϑησανν 19 πρεσβευταὶ Ηρακλεΐδης ᾿Αλχίφρονος, Ἀλχίί- 

φρων (ἢ Δη)μητρίου. 

19 ϑυρρ!]ϑονὶ. 

229 Ὀγίμδο (Καίο-Αομαϊα) ἰὰ ἱπαρΙανίο ἀοιηυ Μ. Εοπάορυϊ]ο. 
Βα. Μ. Ὁ. Βυϊοιίη 46 οογγθϑροημάδηοθ Ηρ]όηίχαθ ᾿Υ̓͂ (4880) 
Ρ. ὅ90 η. 1. 

Βασιλῆ ᾿Αντίοχον: βασιλέως ᾿Αντιόχ[ου)] [ χαὶ βασίλισσαν Λαο-- 
δίχαν χαὶ τὸν υἱὸν] [᾿Αντίοχον ᾿Αγημονίδας Ζεφύρου ἀρείτᾶς] 
ἕνεχεν χαὶ εὐνοίας τᾶς εἰς αὑτὸν ϑεοῖς. 

[γᾶ ΑΘΣ. 4 Αὐυἱ Απιοοδυ 11 θοῦ δὺΐ Απιοοδυτ ΡΥ Ερί- 

ΡῬθδηθα μἷο ἀοϑίρβπασγὶ οϑγίαμῃ οδϑί. Νδπι οἰβὶ ρογιιυἱ ἰαθγαηΐ ἴῃ ἀοτηο 86-- 

Ιϑποϊάδταα Αηιοομὶ, ἰδῆθη γορὶβ Αἠζοοδὶ ῥδίρὶβ οἱ [δοάΐϊοθϑ Ὁχοῦΐβ ὨΟ0- 

Τηΐηᾶ Ὠθηἰηὶ ὁχ οἷἱβ σοηνϑηΐυηΐ ργδοίοῦ ἀπὸ8 1||95β. Αἴφῃθ Αηἰοσδυτῃ Ὀθυμ, 

γορὶβ Απϑοοδί 1 δ] ατη, 1,δοάϊσθῃ ἰπ τηδίγ πλοηΐο ὨδΌυ ΐδ86 δίᾳφυθ οχ ἃ ἢ] πὰ 

Αημοσῃυτη (ΗΓ οθι) ηοί βϑἰαυ οϑί. Ουθπὶ ἰδηηθ Ὠἰσ ἰηίο!Θροηάυγη 6586 

ΠΟῺ οχίἰϑίϊο, φαΐᾶ Ὠ0}}Δ οαυϑα οοσίἰδγὶ ροίοϑί, οὐγν ὁχ ἢ}}18 50108 ΑἸ οοδυΒ 

ἠδία τηΐθοῦ ΟΟΙΩΘΙΩΟΓΘΙΌΓΡ, ΟἸΪ880 Πηδίογο ϑθίθιαοο (δ! ἷοο. Αηἰοοδ πὶ 

Ερίρδϑδηθιη δυΐθιη ϑοίμηυϑ ρϑίσγθιῃ Ὠδρυΐβ86 τϑρβθ Απἰοομπῦμῃ [1] Μαβηυχω, 

Βιίαπλ ππίοι δὺϊ οογίθ παίι τηδχίμηυτα Αἠἰοοῦυπι , ααΐ ροβί θυ Ρυ6Γ 

Ῥϑυοοϑ 8ηη08 Τορηδνῖ, ὕχονγίβ ὨΟΙΏΘη 88η6 ἰσῃογαίαῦ: 81 4186 ΑΡρίδη 8 

ΚΓ. 4 ἀο Απίοομο Μδϑβπο τοίογί (γάμους τε τῶν παίδων ἔϑυεν, ᾿Αντιόχου καὶ 
Λαοδίχης, ἀλλήλοις συναρμόζων), 68 τθ8 αυϊάθπι Βθηΐθης8 ΒΟ δὰ ΑΠΙΟΟΒ ΤΩ 
ἘΡΡΒδηριη βρθϑοίδηί, 864 δὰ οἰμδ ἰγαίγθῃ σοβῃοιίηθ δία Τηϑίογθ 4061} 

μυἐϊνίυβΒ ΧΧΧΥ, 418, ὅ. 1δ, 3 παῖταί 8ἃ. 498 8. Οἢγ. ἃ ρδϑΐίγθ ἰῇ ϑυγίϑι χη ἰδ-- 

ΒΠ) 6880 ἰρίᾳῃο ἀθοθβϑίβ8θ. Νϑαιυθ δηΐ 8 ὨΔΡΓΘΙΟἢ8 Πἀ68 ἰηΐγ ρ  ῸΓ 

ῬΟΙΥΙΪ ἰοϑίϊμιοηΐο ΧΥ͂Ι, 19, 9, χυΐρρθ φυιὶ ποαυδαφυδὴ παροὺ ἀυοβ ἔι886 

ΟΟΒΠοΙ Ϊη68 ΑὨ ΠΟΘΙ Μϑρηὶ Π|1ο8, 8064 ὑηυτὴ τηοάο δογυμ (ηϑίι τηδίογΘ ΠΏ, 

αὖ τἱμὶ αυϊάθτ νἱάἀθίαγ, ποὴ ἘΡΙΡΒΘΠΘΙῺ) ρυβῆδο δὰ Ῥϑηΐυτῃ ἃ. 498 ἃ. (ἢν. 

Θομ τ 5886 ἰηίου [1880 αἰοαί. Οὐυδτὸ οἰβὶ ἰθϑίϊμλοηΐο Αρρίδηϊ ἤθη ἀθιμοηΒίΓ8- 

ἴ0Γ, υχοῦὶ ἘΡΙΡΒδηΐἷδ [(δοάἀΐϊοθη Ὠοιήθη [ϊ1886, ΟΘΟΡΘ οὐτὰ ἱἸυὰ ποιηθη ἴγθΘ- 

αυθη 58 λυ ἰυθγῖ ἡ ΠΟ τηοάο ἰῃ ϑοὶθιοίαδγυτ δι α, 864 θοδη ἰῃ 8}}}8 

αυϊρυδοῦχα οἱ τηαχίμηθ δἰβηϊαίθδ ἰηἶγθ δο]θϑηΐ, ΠΟ θϑί ΟΌΓ ῬΓΟΡΙΟΓ Γοβίη86 

ΒΟΙΏΘΩ [ἐπα] τὰ Ὀγιηδθυχη δὰ Απὐοομυτα ΙΝ (1 7ὅ--[64. ἃ. ΟἾὨΓ.) Τοίογσὶ ρΡΟ8856 

ὨΘρΘΏι8. 



283] 1Π. ΑὉ Αἰοχαπάγὶ Μϑδβηὶ τοῦθ δὰ Οογίηἰμπλ ἀθ]θίβμμ. 3837 

290 Βα515 την ἷβ 80] ἰηνθηΐδ Π 61} δα ἰθϑιηρ]υτ Αρο]]  ηΐ8. 
Βα. ΤΙ. Ηοτη0116 ΒΟ] ἢ ἀθ Θογγοβρομάδηοθ Ἠο]]όηίχψαθ ΠΠ (4879) 
Ρ. 469 ἢ. 4 (ἃ. Υ̓Δοββιιυΐαῃ Νυβ. Ἀμθη. ΧΧΧΥ͂ Ρ. 490). 

Βασιλέα Μασαννάοίαν 1 βασιλέως Γαία2 | “Ἕρμων Σόλωνοςϑ | 
ὅ τὸν αὑτοῦ φίλον [[᾿Απόλλωνι. [ Πολιάνϑης ἐποίει 4. 

[ἰοταᾶθ ΑΠΣ. 4 810 τοσὶίβ ποιηθη ργϑϑίθυ ἢυη0 εἰταϊατα δὲ ἢ. 484 

οὐΐδηι ἰῃ ἰδίου]. ΘΟΓΌΠΙ αἱ] ἰῃ ΡΘΗ ΒΘΏΔΘΟΓΌΤΩ ΟΟΓΔΙΏἑ Πἰ Ὀ05 Ὑἱοογδηΐ ΒΟΥ ρίαπα 
οϑύ (Βοϑοκὰ Ορρ. ΥἹ ρΡ. 1586. Μυδ8. Ἀθη. ΧΧΧΎΙ ρὑ. 145). 4 Αραά 1ἰνίατη 
υρίᾳυο (ΧΧΙΥ͂, 49, 4. ΧΧΙ͂Χ, 49, 6. 80,7. ΧΙ, 417, 3) Οαΐα 5οΡγ ἱίαν, χυοά 

αυΐη ὁχ Θαία ΘΟΥΓΟΡ(υΙΩ 810 ΟΟΏΒΘΗΒ8 [(ἰ]οσπὶ 480 οἱ 4841 ἀυθδίίαγὶ ποὴ 
51 η1{. 8 [ῃ τίϊοη 0.8 ῬΘΟΌΠΓΌΙΩ βϑογαγῦτη ΑροΟ] ἰβ Ὠ 611} Ηδγμλοὴ 80]ο- 

εἶδ ἴ, τοὰ ἀ  ἀϊ886 βου οἰ ἑαγ ρϑοιηΐαμη, χάδι τηυΐαδι Βαπηρβογαὶ, οὔπὶ ὈΒΌΓΪΒ, 

Ῥοβίἀοπίο διομοηίθ, ρϑῦοίβ δ ηΐ8 ροδβί αύϑιῃ Αἰ ΒΘη ΘΏ865 Ὠ6] ἢ ΓΘΟΌΡΟΓανθ- 

γταηΐ (467 ἃ. 6 γ.). Τῇ, Ἠοτλ0110 Βυ οί ἀθ σογγοϑροηάδησοο Ηθ]]δηΐχυο ΙΥ͂ 

(1880) Ρ. 4184. 4 ϑοογδί8 ΠΗ] τ ἴα1880 ὁχ {ἰ{]0 Μο]Ϊο (ΕΡ. 8507. Β.]}]6-- 

[πὸ ἀ6}}᾿ ἰπ8ί. Ἀοτα. 4860 ἢ. ὅδ. ΜΙ. ἀ68 ΔΓΟ. [πηβί. 1 ῥ. 347 π, 4. Β]]. 

46 οοὐτ. Η6]1]. ΠΠ Ὁ. ὅ34), Ογγθηδϑῦπι ὁχ Ὠ6]10 (Β0]}]. ἀθ σουυ. Η6]]. ΙΥ̓͂ ῥ. 944 

Ὡ. δ) δοίμι8. 

--...----------ς͵ς....- ὁ... .......... 

281 Βα515 αυδάγαϊδ ΤηΔΥΤΉΟΥ 8 ΟΔΘΓΙ]Θΐ, ἱηνθηία Π6]} ῬΓῸΡΘ 
ἰδ ρ᾽υ ΑΡο]]Ἰηἷ58. Ἐάὰ. Τα. ἨοΠ0116 ΒΆΠ] οἷ ἀθ ΘΟΓΓΘΒΡΟΠΔη66 
Ἠο]ὀηίχυο ΠΟ (4878) ν. 600 ἡ. 8 (ΤῊ. Μογηπιβοη Ηθγηδθ ΧΠῚ 
Ρ. ὅθ0θ. (α. Υ̓ΔοΒδιηυΐ Μυ8. ἈΠ. ΧΧΧΙΥ͂ ὑ. 159). 

Βασιλέα Μασαννάσαν βασιλέως Γαία [| Χαρμύλος Νιχάρχου 
“Ῥόδιος | ϑεοῖς. 

Πττοτᾶθ Α (ργϑϑίον ὑσὶ πηὰπη ἰοοῦπι, δὶ (Δ 68) Σ. Αἵ. φυδα δαῃηοίανί 

δὰ {ἰτπἸὰ τ δηἰθοοάθηϊοτῃ. 

-..... - ......,........ .. ς΄ ..---...-ὖ-  ἠτ ΓςὈ(ἀὺςὕὔἰῷἄωᾶΔὔρ-----------΄--.,-.-.-ο. -ς-.-----ῆς.-ς.-.ς-.--ς--.--.-...-.--.-.----........ .-΄..... .......... 

982. Μοίδβαμβδθ. Εα. θοάννϑι 1ιἰἢ. ΠῚ ρ. 383 (ἴη46 Βοϑοκὴ 
α. 1. α. 4194)ὴ. Ρθηΐα5 οἱ δοοῦγαίυ8 Ε. [Ποπογιηδπΐ Νυ5. ΒΝ. 
ΧΧΙ ῥ. 39 η. 946 (ἰπά6 Βουοσατί δὰ [,Θδᾶ5 ΜΝοᾳ. οἱ Ρ6]. ἡ. 1591). 

᾿Αγαϑῆι τύχηι. “Ὑπὲρ βασιλέως Πτολεμαίου | καὶ βασιλίσσης 
Κλεοπάτρας, ϑεῶν φιλοίμητόρων, καὶ τῶν τέχνων αὐτᾶν, ϑεοῖς 

5 μεγάλοις εὐεργέταις, ἢ πόλις ἡ Μεϑαναίων, [|| ἐπιμεληϑέντων 
ΙΔ ΓΘΗΟΥΘΟΥ,, Κ.]1ομθ. 48 



398 ῬΑΥΒ Ὀγίογ. [432-- 

τῆς ἀναϑέσεως ᾿θνηϊσίμου τοῦ Μνασέου καὶ Εὐχλέους τοῦ Μου-- 
σαίου. 

Ῥιοϊθιηδοῦβ ΥἹ ΡῬμϊοιηθίοῦ ΟἸθορδίσγδιη ϑογΌγοη ἰῃ τηδίγ ποπίπ πη ἀυχὶς 

(ογϑ 468 ἃ. ΟἾγ., τωουΐϑ οδϑί ΔΏΠΟ 448 ἃ. (ἢν. Ε. 

988 ΤΑΡυ]α Ἰαρίἀἰ5 Ῥαγηδββὶ! ἱηνθηΐα ὨϑΙρηΐβ Ῥγορθ ρογίί- 
ουπὰ Αἰμοηϊθηβίαῃ. Βα. Β. Ηδυββοῦ ον Βυ]]ο ἢ ἀθ οογγοβροη-- 

άδποϑ. Ἠοι]όμίχψυο Υ (4884) νΡ. 457 54ᾳᾳ. 

ἴῃ γοῃίο: 

[Α πόλις τῶν Δελφῶν βα]σ[ιλέα Ἄτταλον ἀρετ]ὰς 
ἔνεχ)ν [ἰκαὶ] εὐεργεσίας [|[τὰϊς εἰς αὑτὰν [[Ἀπ]όλλωνι 

ὅ Πυϑίωι. 

[Ἔδοϊξε τᾶι πόλει τῶν Δελφῶν ἐν ἀγορᾶι τελείωι σὺμ φψάφοις 
ταῖς ἐνίνόμοις᾽ ἐπειδὴ βασιλεὺς Ἄτταλος βασιλέως Ἀττάλου, 
ἀποστειλάντων [ ἁμῶν πρέσβεις ποτ᾽ αὐτὸν πρότερόν τε Πραξίαν 
Εὐδόχου 2, Καλλίαν ᾿Εμμεϊνίδα 8 ὑπὲρ τᾶς τῶν παίδων διδασχα-- 

10λίας, καὶ πάλιν Πραξίαν Εὐδόχου, [| Βάχχιον Ἄγρωνος“,. φίλος 
ὑπάρχων διὰ προγόνων χαὶ εὔνους τᾶι πόλει [τά τε ποτὶ τοὺς 
ϑεοὺς εὐσεβῶς χαὶ ὁσίως διαχείμενος, ἐπαχούσας προϑίύ]μως 

{πι᾿ογαϊγα Ὑοραῦὶβ Ὀγδοίου ΞΙῚ. Ὑογβὺβ αυϊπαῦθ Ὀγὶπιὶ 11{{0Υγ}8 τηδίοτί-- 

085 οΟχϑγϑίὶ. 4 Αἰἰδίυτα [1 ΡΒ δΙρμ (189---438 ἃ. ΟἸΓ.) 6586 ΟΧ Υ. 7 

δρραγοῖ. ΝΌΏ τ0]{0 ροϑί ἰπἰπ μὰ γορηΐ οἷἱα8 806 ϑδοίϑ 6856 ΟὟ ΘΧ ἶρ80 

δύρυϊαθηΐο, ἔὰπὶ ὁχ ὨΘΙΡΒογυτα φυογαμάδιῃ 48} πΐσ ΘΟΙΩΤΘΙΔΟΓΒΏΌΡ ὨΟΠἰ ἢ - 

Ρὰ5 (οἵ. ποῖ. 8. 8. 4. 40) οοπίοἰα8. 4 Πραξίας Εὐδόχου Δελφὸς βεβαιωτὴρ 
Θ8: ἃΡ. Ὑβοῖογ-Εουοδγὶ ἸΏΒΟΓ. ἀθ ὨΘΙρηθ8 ἢ. 64, 47 διοβοηίθ Χϑηθδ; ᾳαυὶ 

Χϑηθδβ οὐχ ἃ 4783 ἃ. ΟἾΓ. ΒΘηδίοσ πουὶξ (η. 4198, 478), Ῥ80}}0 ροβϑέ δῃηυμα 

410[69 ἃ. αὮγ., υδῆῇΆή᾽ οοηίίδυδ διοδβοηίυσῃ ὈΘΙΡΒίσΟΓΌΠπι βουίθ8 ἀοβοὶΐ, ουτὰ 

ΒΌΠΔΠΛΟ τηδϑρίϑίγαία (ὈΠΟΙΏΤΩ 6880 ὈΓΟΒΘΒΙΪΘ 68[. Ῥγαχὲδβ 'ρ80 ΒΌΓΩΤΩΠΙΙ [28-- 

αἰβίγαίστη 6] Ρἢἷ8 σοβϑὶΐ ἃ. 4187 ἃ. ἢν. (η. 498, 3838), οἱ ΒΘΏδίου ἔαἰΐ οὕϊα 
δ αποιθ 8 ὉΘΥ 8ΒΏΠΟ8 ῬΓΟχίτθ δηἰθοθάθηίΐθβ (ἢ. 498, ὅ6 βαᾳ. 3017, 3), ἔππὶ 477|6 

(α. 498, 389). 8 (Δ}}188 βοιδίου ἔαἱΐ ἃ. 4190|89 ἃ. (ἢν. (η. 498, 99. 408) 
οἱ 4181 ἃ. Ογ. (ἢ. 498, 445), δ᾽ ἰογίθ850 Επηπιθηΐϊάδθ αυΐ δγομοῦ ἰπθγαΐ 

4916 ἃ. (ἢν. (νυ. 4198, 3. ὅ). 4 Βδοομίυβ βοῃδίοσ 8 ΤΏΌΠΟΓΟ [ὉΠ6- 

ἰπ8 οδὲ 4104[69 ἃ. (ἢγ. (η. 498, 890). Νϑαῦὰο ἀυβδίίο φαυΐϊῃ ἰῃ ἐἰζα]ο δρυὰ 
ὙΥΟΒΟΒΟΓ-ΕΟποδγί [η80Γ. ἀθ Ὀοῖρμθβ 468 βαρρΙοηπάσππι 5ἰ1 Βάχχιος [᾿Αγίρωνος 
(ᾷοη Πάτρωνος); φυὶϊ {{π|]08 δλοδοῃίθ ϑοχομάδ, σϑυΐθ ποὴ δηίθ 4698 ἃ. (ἢ γ., 

ΟΧΔΓΘΙΠΒ 68. δ 1. 6. Αἰ 688.᾿ 



488] Π|. ΑΒ ΑΙοχδηάγὶ Μαρηὶ τοῦθ δὰ (ογίηίῃυτα ἀδ]οίδι. 399 

τὰ ἀξιούμενα ἀπέστειλε τῆι πόλει εἰς μὲν τὰν τὸν παίδων δι- 
δασχία])λίαν ἀργυρίου δραχμὰς ᾿Αλεξανδρείους ὅ μυρίας καὶ ὀχτα- 
χιςχιλίας, [ εἰς δὲ τὰς τιμὰς καὶ ϑυσίας δραχμὰς τριςχιλίας, 

15 ὅπως ὑπάρχῃ ἃ δωϊρεὰ εἰς πάντα τὸν χρόνον ἀΐδιος καὶ οἱ 
μισϑοὶ τοῖς παιδευταῖς εὐταϊχτέωνται χαὶ τὸ ἀνάλωμα εἰς τὰς 

τιμὰς χαὶ ϑυσίας γίνηται ἐκδα νεισϑέντος τοῦ ἀργυρίου ἀπὸ τῶν 
τόχων, ἀγαϑᾶι τύχαι, δεδόχϑαι τᾶι [ πόλει, εἶμεν τὸ ἀργύριον 
ποϑίερον τοῦ ϑεοῦ, καὶ μὴ ἐξεῖμεν μήτε ἄρχοντι] [ μήτε ἰδιώται 

20 μηϑενὶ εἰς ἄλλο χαταχρήσασϑαι μηϑὲν μηδὲ χαϑ᾽ ὁποῖον || τρό-- 
πὸν μήτε χατὰ ψάφισμα μήτε κατ᾽ αἷἵνονθ᾽ εἰ δέ τις τούτων τι 
ποιήσαι ἢ ἄρχων ἢ ἰδιώτας, χατάμαστρος 1 ἔστω ἱερῶν χρημά- 
τῶν φωϊρᾶς, χαὶ οἱ μάστροιβϑ καταγραφόντω χατ᾽ αὐτοῦ χατὰ 
τὸ φαφισϑὲν ἢ ἄλλως μετενεγχϑὲν ἀργύριον ὀϊχ)ιταπλοῦν, καὶ τὸ 
ψαφισϑὲν ἢ διαινείϑὲν ἄχυρον χαὶ ἀτελὲς ἔστω. εἰ δέ τι πε- 

2 ρισσεύοι ἀπὸ τῶν τόχων διδομέξννων τῶμ μισϑῶν τοῖς παιδευταῖς 
χαϑὼς διατέταχται, ἀνενεγχεῖν ἐν [ τοὺς προβούλους χαὶ τοὺς 
πολλούς, χαὶ τὸ δοχϑὲν χύριον ἔστω. ἐγδανειϊσάντω δὲ τὸ ἀρ- 
γύριον οἱ αἱρεϑέντες ἐπιμεληταὶ ἄνδρες τρεῖς, οὖς κα οἱ πολλοὶ 
ἕλωντίαι}},) τόχου πεντεχαιδεχάτου ἐν τῶι μηνὶ τῶι Ἀμαλίωιϑ 

᾿ ἐπὶ τᾶς ᾿Αμφιστράτου ἀρχᾶς 10. οἱ δὲ ὀφίείϊλοντες δανείσασθαι 
80 ποτιγρίαφέσθωσαν ποτὶ τοὺς χατεσταμένους ἐπιμελητὰς Ι ἐπὶ 

ὑποϑέματι ἀγρῶι᾽ ἔστω δὲ ὃ ἀγρὸς ἄξιος τοῦ διδομένου ἀργυ- 
ρίου διπλασίου: δανειζόνιτω δὲ μὴ ἔλασσον μνᾶν πέντε, χα- 
ϑιστάντων δὲ χαὶ ἐγγύους οἱ δανειζόμενοι οὖς χα οἱ ἔπιϊμεληταὶ 

6 ψάφισμα ῬορΡυϊ!, αἶνον βοηαίιᾳβ ἀθογοίαη 6980 ὈγΟΌΔἾΪ6 οϑί. (ογίθ 
Ὧἂἀο ἀθογϑοίο οο]Ἱϑαὶὶ διἰίοαΐὰβ ἤδῆὴο νοσϑίὴ αἱ ἰηίθ] ἰοβδιηυ8 βυδάσί Ηθδυοῖ. 

αἶνος γνώμη, παροιμία, παράδειγμα, ἔπαινος" καὶ ἡ χειροτονία καὶ φψή- 
φισμα; δἴφῃθ υἱ ἰη Αἰξοο βούβοῃθ οϑγίθ ἰπίϑῦ οοτηροδίίζογυα ὙϑΥΟΓΌ 

συμβουλεύειν οἱ παραινεῖν 8, ρη: Βοδίίοη05 οχίρυυπι ἀἰβογίγαθη ἰηἰογοθαϊ!, 86 
δρυὰ ὈοΙΡΠοῸΒ αυομΐητι8 αἶνον ΘΟὨΒι πὶ ἃ ϑοηδαία τηδρίϑίγαί 8 ἀδίατι 5]- 

Βηϊβοαβ80 βἰαίϊαδι)β αἰ 81} νυἱάθίυν ἰροάϊγο. ΑἸδίοΡ, 8θὰ ἤθαὺθ 8818 αἰδβίίηοίθ 
ὨΘαὰΘ ῥΡΓΟΘΔΟΙ ΟΡ ἀ6 γοοὶβ βἰσηϊβορδίίοηθ ἀϊδβρυίανί! Η. 11. 6. μαστρῶν 

(οἱ. 8) ἱπαϊοίυμα βυθοαῖ. Η. 8 Η. ργογνοοδνὶϊ δὰ ΗἩδύροοῦ. 85. μαστῆρες 

ἔοιχεν ἀρχὴ τις εἶναι ἀποδεδειγμένη ἐπὶ τὸ ζητεῖν τὰ κοινὰ τοῦ δήμου, ὡς οἱ 
ζητηταὶ καὶ οἱ ἐν Πελλήνῃ μάστροι, ὡς ᾿Αριστοτέλης ἐν τῇ Πελληνέων πολιτείᾳ. 
Ῥγδοίογθα διυΐϊυβ τηδρίβίγαί 8 πδυὰ ἰηΐγθαυθῃβ τηθϑιηογὶϑ ϑδὲ ἴῃ {ἰ{}}8 ἰ81}}80 

Ἀμοάὰϊὶ. 9 Ηἰο τηθηβϑὶβ βορίίτηυϑ οϑί δῃηὶ οὶ ρμὶοί ἃ βοϊβίϊςϊο δοϑίϊνο ἱποί- 

οἰθη 8, γΓοθροηάθ8 Ιδηυδγίο δυΐ Εθογυδυίο δηηὶ [υἹδηΐ. (Οἱ, Α. Μοιμεηβθῃ 

ΒοΙρΒίοογιιαι ᾿. 418δ). 410 Ιάθι δγοῆοω οϑί ἰῃ σοιρὶ υγ δ ταϑηυγα βϑι τὴ 

εἰ{}}18 (ΟΥ̓ ΘΒο βου --Εουοδῦὶ [Ώ80Γ. ἰη. ἀθ ὨΘΙΡΠΘΒ ἢ. 87. 48. δ4. ὅ3. δ6δ), 56η8- 

[ΟΓ 8. 1187 ἃ. Οἢγ. (η. 4198, 484. 489). 
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εὐδοχέωντι᾽ οἱ δὲ αὐτοὶ ἔγ)υοι καὶ βεβαιωτῆρες ἔστωσαν τῶν 
ἐνεχύρων. | ἐπεὲ δέ κα ἐγδανείσωντι ἀνα)γράψαντες τοὺς δεδα-- 
γεισμένους χαὶ τὰ ἐνέχυρα [αὐτῶν ἐμ πίναχας λελευχωμένους 

895 δύο, ἀναγνόντω ἐν τᾶι ἐχχλησίαι᾽ ἔστωϊσαν δὲ τὰ ἐνέχυρα ἀξιο-- 
χριεἴονα καὶ ἀνέφαπτα. χαταϑέντω δὲ τὸμ μὲν ἕνα πίνακα | ἐν 
τὸν ναόν, τὸν δὲ ἕνα πίίνακα ἐν τὸ δαμόσιον γραμματεῖον. τὰ 
ὁὲ ἀναλώματα χαὶ ἐφόδια ἐξέστω [χαϊιαχρεῖσϑαι ἐχ τοῦ χολλύ- 
βου 11, χαὶ οἱ χειρίσαντες λόγον ἀποδόντω τᾶι πόλει. εἰς δὲ 
τὸν ὕστερον χρόνον ἃ χατάστασις τῶν ἐπιμελητᾶν χαὶ ἁ οἶϊχο- 
νομία ἅδε ἔστω’ ἀπὸ μὲν τᾶν μυριᾶν καὶ ὀχταχιςχιλιᾶν χατα-- 

40 ναλισχέσϑω ὃ τόχος εἰς [ παιδευτάς, ἀπὸ δὲ τᾶν τριςχιλιᾶν αἱ 

τιμαὶ χαὶ αἱ ϑυσίαι ὑπὸ τῶν ἐπιμελητᾶν τ[ῶν] [᾿Ατταλείων γι- 
γνέσϑω κατὰ τάδε᾽ χαταγραψάντω οἱ ἄρχοντες ἀεὶ οἱ ἔναρχοι!] 
ἐν τῶι μηνὶ τῶι Ποιτροπίωι 12 ἐν τᾶι ἐννόμωι ἐχχλησίαι 19 χατ᾽ 
ἐνιαυτὸν ἐπιμεληίτὰς] [ τρεῖς ἐχ τῶν προβληϑέντων, οὕς χα οἱ 
πολλοὶ ἕλωνται διὰ τὰς ψάφου 14. οἱ δὲ χκα[ταϊ᾿σταϑέντες ἐπιμε-- 

. ληταὶ ὀμνυόντω χαϑὼς καὶ τὰ λοιπὰ ἀρχεῖα 158, χαὶ ἐχπράξαντες 
45 τοῦ ἀργυρίου τοὺς τόχους ἐμ μηνὶ ᾿Ενδυσποιτροπίωι 16 πρὸ τὰς 

πεντεχαιδεχάτας | τὸ μὲν εἰς τοὺς παιδευτὰς γινόμενον ἀργύριον 
χαταϑέντω ἐν τὸν ναὸν ἐν τῶι [᾿Ἡραχλείωι 17 μηνὶ χαὶ ἐν τὸν 
ἐπεχεὶ 18 ἐνιαυτὸν μισϑοδοτεόντω τοὺς παιδευτὰς κατὰ | (κατὰ 
μῆνα, καὶ λόγον ἀποδιδόντω τᾶι πόλει. εἰ δὲ μὴ ποιήσοντι κα- 
ϑὼς γέγραίπται, --τ-τς- ] 

41 Ρογιπαίδηάδα δγϑηΐ ρϑουηίαθ, ααΐα ἃ γϑβᾷθ ταΐβ880 ογϑηΐ ἀγδομιηϑθ 

ΑἸθχϑηάγθδο βὶνθ Αἰίοδθ (ν. 18), οὔτ δορί, υἱ Ρ]ΘΓαΘαῦθ οἰν (8985 ἀγτϑθοδθ 

τηθαΐδο οἱ βθρίθῃ "00.818, τηοηθίδ Αϑρίπαθδ τπ|3ὶ 6880 νἱἀθΒὨ[ΌΓ. 44 ϑοχίτιβ. 

δηηὶ ὨοΙΡὨἰοὶ τηϑηδβί8, Γοϑροηἄθηβ Ὠϑοθι τὶ δ. [δΔηυδγίο δηηὶ []18.. 18 ΑΓ- 

ἐἰου] 8 δἀάϊυ8 ἀοοοί βίηρη}88 βίηρα 8 τηθηβ 08 ἔαΐ8586 σοπίίομθδ ογαϊπαγί88. 

44 Αἀ τρεῖς, ΠΟ δὰ προβληϑέντων βρθοίδτο Θηπηί(ίαἰατα γοϊδίϊνυτη δρρατγοί. 
Νϑαᾶθ τῶν προβληϑέντων 58[6 δοοίρίοηάστῃ ρμυΐο, αἱ τηδρίβίγαι 8 δυὶ 8688-- 
(αἱ ἰᾳ8 Γὑθγὶν τηαίογο αυθηάδηη ἡπμηογθ ποπιίηυπι ποιηϊηϑηάὶ, οχΣ φαὶϊθὺ8 

ΡοΟρυὶο Ἰἰσογοί ἐγ 8 βυβῖγαρ 8 Οἰἰβογθ, Ὠϑῖὴ δὶς στηϊγτ οδϑοί, σαοὰ ἤθη ἀθῆ- 

ὨΪΠΌΡ, αυοί Βοχηΐηθ8 ποιηϊηδηὰί βίης. πο 1|Π|Σ αἱ Αἰμθηΐβ ππἰοαίᾳυο οἰνὶ 

᾿Ιου 880 ναοί ποιηίηθυθ αυθι Ὑο}]ϑῖ; ἀδίπάθ ἀθ οὐθίδυβ αυἱ ποιμϊηϑίἑ 

ογϑηΐ δβδἰηρὶ δἰ βυγαρία ἰογοθδηίυν. 45 Εἴ. 4688, 46 Ὠοοίμηυβ δηηὶ 

ὨΘΙΡὨ οἱ τηθηδβίβ, γτοβρουάθηβ ἀργὶϊὶ δὰϊξ Μαὶο δημβὶ [υ]ΐϑηὶ. 47] Ὁπάθοϊηῦδ. 

ΙΘ 38 (ΜϑὶυΒ δὰΐ [ὰηΐ 08). 48 ἐπεχεῖ Η., φυΐ χυοιηοᾶο νοσδα! τὰ ἰηί6]-- 

ἰθχϑυῖ! ἰρῆοτο. ΜίΙβμὶ νἱἀϑαν δαἀνθυθίυτη 6886, γοϑροπάθῃβ {Ἰυἃ χαϊάθηι Αἰοο 

ἐφεξῆς, β6ἀ [οτιηδίυτα δὰ δίχα ϊηθτη γόοοϑθ}} ἀνατεὶ Δ οτυτηαθθ ἰὰ β0Π88.. 



488] ΠῚ. ΑὉ Αἰοχϑηάτγὶ Μδρηὶΐ τοοτίθ δὰ Οουίπίμυτῃ ἀο] ἴδῃ. 341 

ἴῃ Ἰδίθγθ: 

50 --τ- τ σς-ς- ταν -- ----ἰ| --- τ το - - τῶι “Ηραἰκλείωι μηνὶ -- } τ-α 
-τ--τλ)όγον ἀποδόντω [τᾶι πόλει ἐν τῶι | --- -- “π]μηνί" εἰ δὲ 
μή; οἱ μάστροι-----τ τος [.-τ- -π-α-- υόνζω κατ᾽ αὐτῶν χλο- 
πᾶς χατὰ τὸμ μίαστριχὸν [ νόμ]ον. ϑυόντω δὲ οἱ ἐπιμεληταὶ βοῦς 

55 τελείους τρ]εῖς, οὕς κα οἱ πολῖται δῶντι, τῶι Ἀπόλλωνι χαὶ τᾶι 
Λία τοῦ καὶ τᾶι ᾿Αρτέμιτι, καὶ τὰ ἄλλα ἱερεῖα [καϑ]ὼς διατέταχ- 
ται [ὑπ]ὲρ τὸν βασιλέα Ἄτταλον, ποταγίορξύοντες τὰν ϑυσί αν 
Ἀττάλεια. 19 χαταχρείσϑωσαν δὲ τὰ τέλεα τᾶν δαμοϑ[οι]νιᾶν καὶ 

ν Ἁ “4 - } ’ -Κκ 

60 οἴνου μετρητᾶς τετταράχοντα. τᾶι δὲ δωδεκάτίαι [ τοῦ Πραχλείου 
μηνὸς ἐχέτωσαν τὰ ἱερεῖα ἕτοιμα, τᾶι δὲ | τρειςχαιδεχάται πομ-- 
πευόντω οἵ τε ἱερεῖς τοῦ Απόλλωνοζ[ς] [ καὶ τῶν ἄλλων ϑεῶν καὶ 
πρυτάνεις χαὶ ἄρχοντες καὶ οἱ [ παῖδες ἐστεφανωμένοι ᾿πομπευ- 
΄ } - σ Ἅ ’ ΄ 

ὄντω δὲ ἐχ τᾶς ἄλωος | ἐν τὸν ναον΄ ἐπεὶ δέ χα πομπεύσωντι 
6ὅ οἱ ἱερεῖς τοῦ ᾿Απόλλωνος, χατα(ρ)χέστων 20, ποταγορεύοντες τὰν 

ϑυσίαν ᾿Αττάϊλεια, χαϑὼς εἴϑισται. ὅπως δὲ καὶ ἐμφανῆ ἡ τὰ 
ἐψηφισμ[έ)να, ἀναγράψαι τὸ ψάφισμα ἐπὶ τὰν εἰχόνα τοῦ βασι- 
λέως ᾿Αττάϊλου. ἀποδιδόντω δὲ οἱ δανεισάμενοι τὸ ἀργύριον 
πᾶν | τᾶι πόλει ἐν τῶι πέμπτωι ἐνιαυτῶι. εἰ δέ χα μὴ ἀποδι- 

10 [δῶντι χαϑὼς γέγραπται, τὰ ἐνέχυρα αὐτῶν τᾶς πόΪλιος ἔστω, 
καὶ οἱ ἐπιμεληταὶ ἀεὶ οἱ ἐγδανείζοντες κύρ[ι]}1οἱ ἔστωσαν πωλέον-- 
τες εἰ δὲ πωλείμενα τὰ ἐνέχυρα μὴ εὑρίσχοι τὸ ἀργύριον ποϑ᾽ 
ὃ ὑπέχειτο τᾶι πόλει, πραΐχτιμοι ἔστωσαν τοῖς ἐπιμεληταῖς ἀεὶ 

- ’ - ’ 3 9. ἢ [4 , 

1ὅ τοῖς ἐνάρχοις τοῦ [[ἐλλείποντος ἀργυρίου αὐτὸς τε ὁ δανεισάμε- 
μενος χαὶ | οἱ γενόμενοι ἔγγυοι, τρόπωι ὧι ϑέλοιεν πράσσειν 

Ά Ύ 7 ᾿ ’ δ Ἅ 

χαϑὼς | καὶ ταλίλ]ϊα δαμόσια χαὶ ποϑίερα πράσσονται. εἰ δὲ τοὺς 
Ι τόχους μὴ διοιχέοισαν οἱ δανεισάμενοι τοῖς ἐπιμεληταῖς πρὸ 

80τᾶς πεντεχαιδεχάτας ἐν τῶι ᾿Ενδυσποιτρο[πίωνι μηνί, πράχτιμοι 
ἔστωσαν τοῖς ἐπιμεληταῖς οὗ | [χα] ἕχαστος φέρει τόχου τῶν δε- 
δανεισμένων, αὐτοῦ [ χαὶ τοῦ ἡμιολίου. οἱ δὲ ἐπιμεληταὶ ἀπο- 
διδόντω τὸ ἀργύριον τὸ πραχϑὲν τᾶι πόλει ἐν τῶι Βοαϑόωι 3! 

Ἃ Ἁ Ἁ Δ ς , ͵ 

μηνί, [ καϊϑ)ὼς χαὶ τὰ λοιπὰ περισσὰ ὁ νόμος χελεύει, χαὶ οἱ 

49) Ε΄. ν. 65. ΜοΥΐ8 ἴυἰ886 νἀ οί υὐ δηίθ ἰρϑυτῃ βδογὶ οί τη βϑοθγὰο 5 

οἶδα γοοθ Ὠοίηθῃ οἱὰϑ ργοῃυῃίίδγοί. Οοείθ θοάθιῃ τροὰο δρυὰ ὙΘΒΟΠΘΓ- 
Ἑουοδγί [η860Γ. ἰδόὰ. ἀ6 Ὠοίρῃθθ 486 βογίρίυτη οδί ὥςτε ϑυσίαν καὶ δαμοϑοι- 
νίαν συντελεῖν τὰν πόλιν τῶν Δελφῶν τῷ ᾿Απόλλωνι τῶ Πυϑίῳ κατ᾽ ἐνιαυτὸν 
ποτονομάζοντας ᾿Αλχεσίππεια. 40 ΚΑΤΛΑΧΕΣΤΩΝ, ᾳυοὰ τοίϊηυϊ! Η, 
ΘΙ ΘΠ δ]. 41 Τογιίᾳ5 δηηΐ θοὶρῃϊοὶ τηθηβὶ8 (ϑϑρίογσα ονῃ δὰΐ Οοίο θη). 



342 ΑΓΒ Ῥυγίογ. [838--- 

85} ἐπικατασταϑέντες ἐπιμεληταὶ πάλιν ἐγδανειϊσάντω τόχων πεντε-- 
χαιδεχάτων 22, εἰ δὲ μὴ ἀποδιδοίζησαν οἱ ἐπιμεληταὶ ἐν τῶι 
γεγραμμένωι χρόνωι | τὸ ἀργύριον, ἄτιμοι: 2 ἀπογραφέντω ἀπὸ 

90 τῶν ἐπιχαϊτασταϑέντων ἐπιμελητᾶν ποτ᾽ αὐτὸ χαὶ τὸ ἡμιόλιον. 
ἄρχει τοῦ χρόνου τῶν δανείων ὃ μὴν ὃ ̓ Αμάλιος | ὃ ἐπ᾿ ᾽Ανφι- 
στράτου. χατεστάϑεν ἐπιμεληταὶ εἰς ἔτη Ϊ πέντε Πραξίας Εὐδό-- 
χου, Βάχχιος ἔλγρωνος, Ξένων [ Βούλωνος. 

44 ΑὨΠΌΔΙ) αχαυϊηίδτη ἀθοίτηδπι Οδρ (8 Ραγίθιη ἀϑυγαθ ἰοοοὺ ρϑηάδης (63|Ω 

Ρ. 6. ΟΧ ποδβίγα βἰρηϊβοδηὰϊ γί ο 6). 48 1. 6. ὀφείλοντες τῷ δημοσίῳ. Νίδια 
ἀθθἰίογθβ δογγὶϊ Πθ]Ρμβ8 ἤθη τιΐηυ8 συϑλ Αἰμοθηΐβ 'ρ580 ἰᾳΥ0 οδρὶἐἰβ ἀδιηΐῃυ- 

ιἰἰοὴ6 8ϊεοίοβ 6586 ΘΟ ΒΘηϊδηθῦτη 68, 

284 Τοῖ (Βυάγμπη). Ἑαα. Ηδυ νοῦ ἈΘΒΘΔΥΌΒο8 ΠΠ ἢ. 346. 
[90 48- Δα αἰπρίοῃ ᾿Αϑ8:9 ταϊμϑαγο ἢ. 88. 

[---- - ἀπ)οδεἤξιαντας χαὶ (τῶν 1 ἐν τῶι Διο[νυσίωι--- --ἰτττ τ τ 
κατὰ τὴν ἡμέραν᾽ συνεῖναι δὲ καὶ τὰς συναρχίας 2 [τάς τε ἱερὰς 
καὶ [ τὰς δημοσίας τὰς ἐν τῆι πόλει χαὶ τῆι χώραι, χαὶ εἶναι 
ἐχεχειρίας [καὶ χαϑιεροῦσίϑαι ταύτην τὴν ἡμέραν αὐτῆι τῶν 

ὅ δὲ θυσιῶν ἐπιμεληϑῆναι τὸν ἱερέα [᾿ Αττάλίου Εὐσεβ)οῦς ( καὶ 
ϑεᾶς ᾿Απολλωνίδος Εὐσεβοῦς χαὶ τὴν ἱέρειαν αὐτῆς κα[ὶ | βα)- 
σιλίσσης Στρατονίχηςδ, καὶ τὸν πρύτανιν χαὶ τοὺς ἱεροποιοὺς 
χαὶ τὰς [[ἄϊλας συναρχίας᾽ χαὶ μετὰ τὸ συντελεσϑῆναι τὰς 
χατευχὰς χαὶ τὰς | [σπδονδὰς καὶ τὰς ϑυσίας ἄσαι τοὺς ἐλευϑέ-- 
ρους παῖδας παραβώμιον᾽ | [πομπεῦσαιδ δὲ χαὶ τὰς παρϑένους 

[γᾶ γ οΪβαγο8 ργδθίοῦ ΑΣ. 4 ΚΑΙΙΩ͂Ν 4 (ἵ. 4884, 8 Αρο]-- 

Ιοηἰὰϊ γορίηδο. 4 γγδάάϊηρίοη, ουἱ δος βυρρίδιηθηΐδ οἱ ρίθγθχαρ δ]ΐ8 

ἀδρθηΐαν, Αἰίαϊατα 11 ἰπίο θοαὶ! 864 β'ο ταΐῃὶ ποὴ νἱἀθίαν Θχρ!ἰσατί ρ0586, 

ΟὟΡ ἰ8 γοβρίο ποιβίηθ οδγθϑΐ, οὑτὴ οἰυβ ὉΧΟΙ ϑίγαίοηϊοθ γοϑίηδ νοσθϑίυν (Υ. 6). 

Ουδγο Αἰίδιατα 1 (84 ---4 97 8. ΟἘγ.) ρόϑὲ τοογίθτη ὑπηᾶ Οὔτ ὕχοῦδ Αρο]]οηἑ 6 
ἀἰνί 8 Βοπονίθυβ αἰϑοίααι ἰο ἀθβίρπατὶ ρῥυΐο. δ Εἰ, 'π. 888---425. διΓ8»- 
[οη͵σ068 γορίηδο τηθηίίο ἰράϊΐοίο 681, δὰΐ Ευμηθηθ [1 (491---[(δ9 8. ΟὮΓΡ.) δὰ 

Αἰΐα]ο 11 (489 ---489 ἃ. Οἢγ.) τορηδηΐθ ἤυηο {{{ὰἠῸ  ἱποίϑαπι 6886. δα ἀϊηρ- 

ἰοῦ ϑυἃ ἱπργοῦ δ Ὀ ΠΥ οοηϊθοϊ!, ργοχίπηο ροϑὶ τηογίθῃῃ Αρο]]Ἱοηΐα 8 ἰθη-- 

ΡΟΥΘ αθοὸ ἀθογοία 0850, α]Ὸὸ Θοάθιῃ ἰθιηροῦο οἱ αυὐζίοὶ ἰῃ ραίγίδ ἰθιρ! α 1 

δοαϊβοαίιχ 5818 οοηβίδί ουἱΐυβ ἰηβογὶ ρίοη68 οχϑίδης ἰῃ ΑὨἰΒοϊορίδο ΡαΪδ-- 

[ἰπ80 οαρὶίθ ἰογτο. Αἱ υἱγῦμ ΑΡρΟ]]οηΐ8 τηϑδίογο ΗἸΐο Ἐπ θη οἰϊατηΐατη 58- 

ῬοΓΒι 6 ἀθδοθβϑβοῦῖίΐ δὴ υὕϑ460 δὰ τηϊηοτὶβϑ Αἰΐαὶΐ γορηυτὰ νἱχοῦιί, χυδηίαην 

δοίϑιη, Ὡυϑαῦδη ἰγϑαϊ τὴ 651. 6 ϑαρρ]ονί. [ἱερ)εῦσαι Υ. 



485] ΠῚ. ΑΡ ΑἰἸοχαπάρὶ Μαρηὶ τπογίο δὰ Οογ πὶ ἀθ] ἔβη. 843 

10 τὰς ἐπιλεγείσας ὑπὸ τοῦ παιδονόμου {{{ἰκαὶ ἄ]ισαι ὕμνον" ἵνα δὲ 
χαὶ εἰς τὸν λοιπὸν χρόνον ὑπὸ μίὲνν τῶν παίδων ἄι[ϊδητ]αι τὸ 
παρα[β)]ώμιον, ὃ δὲ ὕμνος ὑπὸ τῶν παρϑένων, συμπομπαὶ δὲ καὶ 
ἠχ[ὴ [ συμπέϊμπωσι, ἐννοεῖσϑαι χαϑ᾽ ἕχαστον ἔτος τοὺς τιμού- 
χους χαὶ τοὺς οἰτρα[τηγούς], παϊσαις) ταῖς ἄλλαις τιμαῖς ταῖς 
ἐψηφισμέναις ϑεᾶι ᾿Απολλωνίδίι ἀχολουϊϑοῦντας " ναὸν δὲ] ϑεᾶς 

156᾽ Ἀπολλωνίδος Εὐσεβοῦς ᾿Αποβατηρίας 8 ἰκαϑιδρύσασϑαι [ ἐν τού- 
τωι τῶι τόπωι καὶ συντελεῖσθαι ἐπ᾽ αὐτοῦ εὐσεβῶς ἀγῶνα 
---α- [-- -[έτην ενε --ἰ - τ-τ τ ϑηται-- - 

7 Μαϑϑβι]θηβίαμη τιμοῦχοι οἱ ϑηΐ οΧ ϑίγδθοῃθο [Υ̓ ἢ. 479; αυὶ Ὠυπιογο.. 

βαϑοθῃί δὰ ὑἱίδθ θη ρΌ8 ΤΌ ΠΘΓΘ {ὈΡΘΌΘΩ ῸΣ οἵ 80 ΠΊΠλ111ὶ ΓΟΙΡΌΒΙΙοα 6. οοη- 
8 ΠΠῸτὰ οἰποίοθαηΐ. δ᾽ .}1}}8 ΘογΌτῃ οοῃαϊοϊο οἰίΐαιλ Τοὶ (ἀοΥ[; σογίθ δρίθ 86- 
Ὠδίυθδ οἱ ΥϑΟίοσοβ πὶσ σοῃϊυ συ ὉΓ. 8 ΤΟΙΡΙΌΏ 60 Ἰο60 Θγθοίαπ 6886 

νἱ ον, φυοὸ Αρο]]οὨΐ8β χσασμλ ΤΘΟῚ Ὑϑηΐϊγο ὩΔΥῪΪ ορτθβ88 ογδαί, δίᾳαο ἰμάθ οο- 

δηοιηθῃ. ροἰϊίαη. Ἧ. ΟἿ. Αττγίδῃ. Απδὺ. 1, 41, 1 λέγουσι δὲ χαὶ πρῶτον ἐχ 
τῆς νεὼς σὺν τοῖς ὅπλοις ἐχβῆναι αὐτὸν (᾿Αλέξανδρον) ἐς τὴν γἦν τὴν ᾿Ασίαν 
καὶ βωμοὺς ἱδρύσασϑαι ὅϑεν τε ἐστάλη ἐκ τῆς Εὐρώπης καὶ ὅπου ἐξέβη τῆς 
᾿Ασίας Διὸς ᾿Αποβατηρίου καὶ ᾿Αϑηνᾶς καὶ Ἡρακλέους. Ῥγδοίογοα Ζεὺς 
᾿Αποβατήριος οϑ8ὲ ἰη {ἰ]0 Μοίμδηΐο (1,60 88- ουοαγί Μορ. οἱ 6]. 4592), ᾿Απόλ- 
λῶν ᾿Αποβατήριος ἱῃ ΟΥΘΏΔΘῸ (ϑιηιῃ οἱ Ῥοσομοῦ, Ἀθοθηΐ Ὁ βοουθγίοϑ αἱ αγ- 
ΤΘΩ86 ἢ. 43) 4001 αὔογί Εοποδυί ἰὴ δαηοίδίοηθ δὰ {ΠΠ 1}. 

98ὔ Τιθ]β ὑπὸ ὙΘΓΒῸ ΡΘΓ ΘΟΙΏΡΙΌΓΟΒ ᾿ἰαρίἀθ5 φαΐ οἰυδάθιι 
ΤΩΟΠΤΘΏΓ ογαηΐ ϑβϑογρίυϑ, Ῥογρϑηὶ. Εα,. θηζ ΝΟ δίβογ ἢ 6 

ἀογ Κρ]. Ακδάθιηἶϊθ ζὰ Βου!ἷπ 1881 μ. 872. 

[Βα)σιλεὺς ΓΑἰτταλος] βασιλέως ᾿Αἰττάλου χαριστήϊριον τῶν χαϊίτὰ] 
πόλεμον ἀγώνων Διὶ χ]αὶ ᾿Αϑίηνᾶι Νικηφόρωι. 

Αἰΐδιυβ 11 (489 -- 189 ἃ. 6 γ.). ΟἿ. χυδθ δαηοίανὶ δὰ {ἰ{]08 δηΐίθοο-- 

ἀθηίθ8. 
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΄ 

ΙΝ. 

Αοίαβ ΠΟΙ 8Π8, 

286 Β8518 Ιᾶρί 18 οδ᾽ αὶ, ἱηνθηΐδ ΟἸγιρίδο δῆπο 4878 ἰη-- 
δοαϊβοαίδ ἷἱῃ 0 δοίδίϊ8 Βυζδηίηδθ. ἔχ 61} δρΡΟβγάρΒο 
Θαἰαΐ Αγοβδθοϊοσίβοηθ Ζοιίίϊυπα ΧΧΧΥ͂Ι ({878) Ρ. 86 η. 34. 

Ἡ πόλις ἢ τῶν Ἠλείων Λεύχιον Μόμμιον Λευχίου ', στρατηγὸν 
] ὕπατον2 Ρωμαίων, ἀρετῆς ἕνεχεν χαὶ εὐεργεσίας ἧς ἔχων 
διατελεῖ εἴς τε αὐτὴν χαὶ τοὺς ἄλλους Ἕλληνας. 

-----..-- - ---«.- --....-. 

[πογαθ γ ρᾶγοδ ρΥδοίουῦ Σ. 4 (ο8. 446 ἃ. ἢν. Ργϑοίογα ΟἸγιρίδο 

ἱπυθηίδα βυηΐί το] αυΐδθ 8818 Ττηϑρη86 σΖυδθ ρογί ποδὶ δα τηοηυτηθηίΐυπη 400 

Ἰ,. ΜυμιιηΐὰΒ οὐ ἀθοθὰ ἰορδίί8 τοργδθϑθηίδίυβ οὐαὶ (ὰσγοδ. Ζίᾳ. ΧΧΧΥῚ 

Ρ. 86 8644. ἢ. 488--- 1 87) οἱ {{{π|1 ἀοῃμδτὶοὐ .πῈ 8 ἱρ80 ἀθάϊοαίογατῃ (Ἰἰὰ. ἢ. 44. 

489. 491. 4394). δ π}1]608 {{{|1 ἀσαϊοαίογί! ῥγδοίοσοα ἱηυθη ϑυηί ΤΏΘΌΙ5 

(Κ. Κοὶϊ ϑυ)ορο Ιπβ8ογ. Βοθοί. ρ. 88 ἢ. ΧΥΠ) οἱ Τοθθδ ((, 1. 6. 4580. 
1,6 088-ουοαγὲ Μορ. δὲ Ῥϑίορ. 889). 4 Οἵ. 4993. 

--.-..οὥ.ὥὄϑὔ|:-.θὕὃθὕὄὄ.-..ὲ.Ῥ.ῬὉ..-. -----..ο...-ς..---ὕ ... .»-ς.... 

28 Βαβὶ5 ἱηνθηΐα ΟἸγιωρίδθο. Εχ Εὐγίννδησ!οῦ! ΔρΡΟΘΓΆΡΒΟ 
οαΐαϊ Αγοῆδοθ0]. Ζίᾳβ. ΧΧΧΥΠΙΙ (1879) ν. 137 ἢ. 358. 

Δάμων Νιχάνορος Μαχεδὼν ἀπὸ | Θεσσαλονίχης Κόιντον Και- 
χάλιον! [ Κοΐντου Μέτελλον 2, στρατηγὸν ὕπατον3 | Ῥωμαίων, 

δ Διὲ Ὀλυμπίωι [ ἀρετῆς ἕνεχεν χαὶ εὐνοίας ἧς ἔχων διατείλεῖ εἴς 
τε αὐτὸν χαὶ τὴν πατρίδα καὶ τοὺς λοιποὺς [ Μαχεδόνας χαὶ τοὺς 
Δ σ ᾿ ἄλλους “Ἑλληνας. 

[μἰοτὰ0 ΑΘΠΣ. 4 9 Βδο ποιλῖηΐβ βουῦὶρίαγα οἷ. Ηθγηδθ ΥὟἹ Ρ. 140. 
4 0. (δοοὶ] 5 9. {. Μοίοι 9 Μδοθαοηίουβ, ο08. 448 ἃ. Οἢγ. Αὐὐΐ 60 ἴρ8ο 

ΔΏΠΟ δυΐ ρϑυ}]0 ροϑί (δ στρατηγὸς ὕπατος Οἰἶΐδη) ρΓΟΟΟΠΒΌΪΘΙη 5 5 ἔα ΓΘ 

Ροίθ581) ᾿ηοηππιοηΐατα ογθοίαμῃ 6ϑί. ὃ αἰ. 1993. 

- --- -- -ι ον 

288 Ναδγοῦ ἱηνοηίΐυπι Ραγὶ. Εὰ, ΟἸγιηρίυβ ᾿Αϑηναίου Υ 
Ῥ. 9. [ηᾶδ τγοροϑίϊνογιμθί ΚοΟΘΏΪΟΓ ΜΙ ΘΙ ρσθὴ ἀ65 ἄγοὶ. [ηϑί. 
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ἴῃ Αἰδθῃ 1 (1876) Ρ». 308 οἱ «ΤῊ. οχιο}}6 Βυ]]οίη 468 Θονγθβροη- 
ἄδηοα Ηδ]δηΐίψαο {1 (4879) Ρ». 18 ἢ. ὅ. 

Ὃ δῆμος ὃ ᾿Αϑηναίων Λεύχιον Καιχέλιον : [ Κοΐντου Μέτελ- 
λον2, στρατηγὸν ὕπατονδ [ Ῥωμαίων, ᾿Απόλλωνι, [ προνοῃϑέν-- 

ὅτος τῆς ἐπισχευῆς χαὶ τῆς || ἀναϑέσεως τοῦ ἐπιμελητοῦ : Προ- 
τίμου | τοῦ Δωσιϑέου ἐγ Μυρρινούττης. 

4) Αἱ. 4871, 4 Αὐἱ [,. (δθοοϊ!ατῃ 9. ἢ. ἴ.. ἢ. Μοίοθι!!υγ ΟαἸϊνυ 608. 
444 ἃ. ΟὨγ., δυΐ [,.. (δϑοϊ! τα Μοίθ! τ (Ὠ6] πηδίϊου) ο05. 1419 ἃ. (ἢγ., δυΐ 

1,. Οδϑοϊ απ Ο. ἔ. 9. ἢ. Μοίϑι τῷ Ὀἰδαδημαίατα οο8. 417 ἃ. ΟἘΓ. ἰω θ] } 6βθη- 
ἀυτῃ τηοηυἱί ΚΟΘΏΪΟΡ; δὸ ἰθηθ αυοάάδιη ἰηάϊοϊθα ϑυδάρογα υὐ ΘΟ. ϑΌ] Θὰ 

᾿ς 8ῃηί 419 ρο[ἰ8δίτλατῃ ἢἰο ἀθϑίβηδγὶ βίδα 8; Ὠθρ6 ἀθ οἰυϑ Ὀγοσοηϑυϊδίαι 

Μδοθάοηΐοο οοῃἰθοίγαηῃ ὈγΓΟροϑίίϑπ) 6886 ἃ Ζυχηρίϊο (ομητη. Θρίσγ. ΠῚ ῥ. 166 

8144. 56αἃ δθο οοηϊθοίατα {{{π|0 ἢ. 247 ἰηἰγιηρσίαγ, οἱ Μοίθ! τ Ὠδ] δ οὐ πὶ 
ποη Οαϊπίϊ, 8θ0ὰ [μποἰϊ ((δ᾽νὶ οο08. 449) Β] πὶ [α͵886 οοηβίαί, ἰΐα αἱ 18. δίς 
ΟἸΠΏἶἾΠΟ ἰῃ σΘηϑ0}) ὨῸὴ γϑηΐδί. Εχ ὑϑ χἷ8 δυΐοτῃ ἀυοθυβ [,. Μοίθ}} 8 0. ΗΠ 115 

Οδἰνυ 608. 4484 ἃ. ΟἾΓ. ρῥοίϊυ5. φῦ Ὀιδαθριηδίῃμῃ 008. 147 ἃ. Οἰγ. ἰηάϊὶ- 

οαγὶ ρυΐο, ᾳυΐὰ ἰδπὶ γϑοθηΐ ἰθιῶροῦθ οἰϊδηλίατω ἰὴ {{{π|18 υδβαγρϑίυτῃ [υ 886 

στρατηγὸς ὕπατος Ὠ}}}0 οοΥΐΘ 8110 ΘΧΘΙΏΡΙΟ ΘΟΙΏΡΓΟΡΑΡὶ ροίθϑί. 8 Οἵ, 1992, 
ἡ ]1η80]86 Ῥαγὶ, αὐδ ἔπ ΑἰΠΘηἰθηδίυ π γαῖ. Νβϑααθ ϑηΐτ γϑοΐθ Ηοιηο 8 

ΡῬΓΟΡίοΡ ρίπηθ]θίδθ ποΐῦθῃ ἰδρίάθιη Ὠθ]0 Ῥαγυτῃ ἀοϊαίαμτα οοηΐθοὶί. [π}η10 
εἱνίαῃα ΧΧΧΙΠ, 80, 11 ὁχ ορίϊτηΐ χυϊάθηι οοὐἀΐοὶΒ Μορυη θη β8 δαοίογ δ 

Ῥοίουσθ, 8Δὴηο 4197 ἃ. (δγ. Ῥϑγοῃ Αἰμθη8 ἀοηδίδιῃ, ἤθαπ6 6886 ΟΌΓ ἀθ ἃ 
ῃδιγαίϊΐοηο ἀυθδίίαγοίαγ, τηοηἷ ΚΟΘΏΪΘΓ. 

289 ΤᾺΡυ]8 τρϑγ ΓΒ, αὰ86 σαοηάδιηῃ ΡΠ ΒΌτΩ βἰδίιδθ οἵ- 
Ποϊοραί, ἱπνθηία Ὧ6]}1. Εὰ. ΤῊ. Ηοτηο}16 Βυ]} οὐ ἀ6 οοΥτθϑροη- 
ἄδηοο Ηρ] ὀπίχαθ ΙΥ̓͂ ([880] ν. 319. 

Λεύχιον Κορνήλιον, Σερουίου υἱόν, Λέντελον 1, [ ταμίαν 'Ῥω- 
μαίων, Ἰταλοὶ καὶ “λληνες, 

Δημόστρατος Δημοστράτου ᾿Αϑηναῖος ἐποίει. 

ἀογ86 ΑΠΣ (ξ ἰῃ δύ βοἷ8 {{{0]ο]. 4 Ῥγδϑίουῦ" 440 ἃ. (ἢν, (Εγοηιίη, 
8ᾳ. 7) δ] 8 ΒΘΥΥΪ ῥγδοίον 8 5. οἱ ἶδθ 469 4. ΟἾγ. (ἰν. ΧΙΠΙ, 4ὅ, 83). Η. 

-ὠ-.-τθὃϑθϑϑσ΄ 1... .-ΠΠῤΠΞΘΒΘ8ΡῤΡᾷᾶ..--ΠθπΠΠΠ.ῤ -.----«αο-ο-- .---..-.... 

940 ΟἸγπιρίδο ἰῃ Ἀαδὶ Ὑ]᾽οίοτίαθ ἃ Μοβϑϑιϊβ ἀθαϊοδίδθ (οἵ. 
ἢ, 80). Ἐχ 6Ἃ. ἘΙΓΒΟ 6] αἱ ἀρορστάρθο ρα. Ἀ. Νουρᾶυο Αγ- 
ΟὨδΘοΟΪορίβομα Ζοίίυην ΧΧΧΙΥ͂ (4876) Ρ. 128 η. 16. (Αἴ. ΗΠ γβ0}- 



946 Ῥαγδ ῥυίου. [449 

[6] 4 ἰδ]. Ρ». 380). Εγαρτηθῃίυμα ρᾶγνυμ, φυοα νογϑυυμ 59---6ὅ 
ΘΧΊΓΘΙΩΔ5 ρᾶγΓίθϑ οοῃίίηοί, δα αν ἰάθτα Ατοὶ. Ζίᾳ. ΧΧΧΥ͂ΪΙ (4878) 
Ρ. 104. 

Κρίσις περὶ χώρας: Μεσσανίοις χαὶ Λαχεδαιμον (ας. 

Πρεσβευτᾶν παραγενομένων παρὰ τᾶς πόλιος [ τῶν Μεσσανίων - 
δ ̓ Αϑανοδώρου τοῦ Διονυσίου, [[᾿᾿Απολλωνίδα τοῦ Νιχάνδρου, Χα- 
ρητίδα τοῦ Δορ[χωνίδα χαὶ τὰ γράμματ᾽ ἀποδόντῳν ἐν οἷς διε-- 
σα᾿φεῖτο ἀνανεωσαμένους τὰν ὑπάρχουσαν συγγένει[[αν χαὶ φιλίαν 
ταῖς πόλεσι ποϑ᾽ αὑτὰς διαλέγεσθαι ὅπως ἐπιχωρήσει ἃ πόλις 

10 ἀναγραφῆμεν εἰς Ὀλυμπίαν [|{τὰγ χρίσιν τὰγ γενομέναν τᾶι πό- 
λει αὐτῶμ. ποτὶ τὰμ | [πόλιν τ]ῶϊν] Λακεδαιμονίων περὶ χώρας, 
ἀποδόντων | [δὲ τῶμ πὶρεσβευτίἂν χ)αὶ ἐπιστολὰμ παρὰ Μιλησίων | 
[ἀπεσταλμ]έναν, περιέχουσαν) τὰν γεγενημίέναϊν χρίσιν, διαλε-- 

16 γέντων δὲ τῶν πρεσβευτᾶν ἀκχολίούϊθως τοῖς γεγραμμένοις " 
ἔδοξε τοῖς συνέδροις, ἀπόχρισιν δόμεν, διότι τάν τε συγγένειαν 
χαὶ φιλίαν τὰν ὑπάρχουσαν ποτὶ τὰμ πόλιν τῶμ Μεσσηνίων 
ἀνανεοῦν[ταί τε καὶ ἐπὶ πλεῖομ προαξόντι, περί τε τοῦ ἐπιχω- 

20 ρῇσαι ἀναγραφῆμεν εἰς ᾿Ολυμπίαν τὰγ χρίσιν τὰγ γεγενηϊμέναν 
τᾶι πόλει αὐτῶν ποτὲ τὰμ πόλιν τῶν Λαχεδαιϊμονίων περὶ τᾶς 
χώρας ἐπὶ τοῦ δάμου τοῦ Μιλησίων | διότι ἐπιχωροῦντι καϑὼς 

|{ἰγα6 ΑΞΙΠΣΦΥ. Οτμϊούοη ρ80}}0 τηΐ μου 8 αυϑιὰ τοϊίαυδο 1 γὰθ τηθῃ- 

ϑΌΓΒΘ. Υ. 4. 4 ηἸδίοῦί 8 [Π 6 γ]8 Θχδγαῖὶ. 1 (Υ̓. 8---348) ῥΙΘὈἰβοϊ τὰ ΕἸΘΟΓΌΠΙ 

θ8ῖ, ατο Μοββθηΐϊβ ΡΘΓ ἰοβαΐοβ ροϊθηκίθυβ νϑηΐα ἀδίυγ δυδίἐγὶ! Μι|ϊοδι γα τα 

ΟἸγιηρίδο ρυ] οο ργορομθῃάί, 1 (ν. 39-.--4 0) ορίβϑίι]α Μἰϊθβίοσυη δὰ Ε͵θ08 
ἀδία, φυδιὴ ΕἸΐῃ αἰυϊογυηΐ βοουτ ᾿θβαιὶ Μοϑβοηϊογυτῃ (ν. 410), χὺυδ γοίογαῃϊ 

86 Γοβδη(ίδυ8 Μοβϑϑηὶΐβ θχοιῃρίυτῃ {ΠΠ|Πὰ8 Δγο ἐγ ἀθάΐθ8θ, ᾳυοὰ ΟἸγρὶδΘ 

ἰηοἰἀοτοίυν, ΠΙ (ν. 44 ---70) ἰρϑυτὰ δγοὶτίυτα. Ῥγαθίου ν. 4. 4 αχυΐ ἰοίδῃ ἴθγθ 

αρίἀ 8 Ἰαξπάΐηθαι οχριθηῖ, ὑπ] 8 ὉΘΥ ἀπ88 ΘΟ Π1η88 ἀἰΒρΟΒί (08 681, οχ χυΐ- 
ΒῸΒ Βἰηϊδβίγα 1 οἱ ΠΠ, ἀσχίστα ΠΠ1 σομέηθί. Ὠ6Θ δοίδίθ ν. μοί. δ. 4 Α,6ὉΡ 

Θοη μο αίο8 808 ογαΐ δὰ οοοϊἀθηΐδ!θβ τοοηἝ 8 Τανροίὶΐ γϑᾶάΐϊσοθ (Βυγϑίδῃ 

αθϑορε. 11 ῥ. 469). Ὧθ 60 ἰηάθ 80 δηί( υΐβϑι 8 ἰθια ρου θα8 [ἰἰραθδηί [,8Δ06-- 

ἀδοιηοηὶϊ οἱ Μοββϑηϊὶ. Β6}}}8 Μϑβϑβϑῃ δ 600 δ6ΤῸ ΟἹ ἰοίδ ἰοστὰ Μοϑβϑϑηΐβ 
Ρο εἰ ογαηΐ 1δοοαάδοιηρηΐϊὶ, βθὰ οἰΐδη Μοϑβθη 8 80 Ἐραιηϊπομᾶδ ἴῃ Ῥδίγίϑ τη 
γοϑε 8 [,δοϑαδθιροηῇ δϑαγαλ ὈΘηΙ ο]ἰαίθα το θδηῖ. Αἱ Ῥοϑὲ Ῥυρηδιη 

ΟΒδογοηθθηβοιι (888 ἃ. ΟἘΓ.) ΡΒ Πἱρρὶ Αἰαγπηίδο ἴ, δγοίἰγο Μοββθηἑ 8 γοἀ αἰ α8 

οϑῖ. [16 Απἰβοηυϑ ὨοΒοὴ ροδί ρυβηδϑιῃ δρυὰ 86]]αβΐϑιη ΟοΟμμη ἶδϑ88ηὶ (331 

ἃ. Οἢγ.) Μοβϑϑηϊογυση ἰᾳ8, ᾳυοὰ ῥ8ΌΪΟ δηΐθ ἃ [.δοϑἀδϑιμοηὶβ ἰῃ ἀυδίαπη γο-- 

οαίθμη νἱάἀθίογ, σορῆσιηδνίί. δ οὔ ἴ,.., Μυμλαΐυβϑ ΘΏΠΟ 446 ἃ. ΟἸΓ. 

ΑΟὮδΘΟΒ ἀογνίοἰϑδοί, [δοθαάδοιηοηὶϊ ΜθββΘῊ 5 ᾿ἰΐθτη ἰηἰθηἀθθδηί. Ουδὴ ἃ 

Μυτχληλΐο ἰρ8ο0 αἀἰϊυἀϊοδίαμη 6886, ἀοίπἀθ Ὑϑῦοὸ οἷυβ ἰπαϊοί!τ ἃ [,ϑδοοάδοιμοηὶΐβ 
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ἃ πόλις τῶμ Μεσσανίων [ ἐγεγράφει χαὶ οἱ πρεσβευταὶ παρεχά- 
λεον᾽ ἐπαινέσαι [δὲ καὶ τοὺς πρεσβευτὰς ἐπί τε τᾶι ἐνδαμίαι 

20 καὶ ἀναϊστροφᾶι ἅι πεποίηνται, δόμεν δὲ αὐτοῖς χαὶ Φιλόνιίχον 
τὸν ταμίαν ξένια τὰ μέγιστα ἐχ τῶν νόμων, | χαλέσαι δὲ αὐτοὺς 
χαὶ τοὺς ἄρχοντας ἐπὶ τὰγ κοινὰν | ἑστίαν. ' 

Π Μιλησίων οἱ πρυτάνεις χαὶ οἱ ἠιρημένοι ἐπὶ τῆι φυλαχῆι 
80 Ἠλείων τοῖς ἄρχουσι χαὶ τοῖς συνέδροις χαίρειν" παραϊγε- 

γομένων πρὸς ἡμᾶς πρεσβευτῶν παρὰ Μεσσηνίων [ Μηνοδώρου 
τοῦ Διονυσίου, Φιλοίτου τοῦ Κρατίου καὶ [ παρακαλούντων δοῦ-- 
ναι αὐτοῖς ἀντίγραφον πρὸς ὑμᾶς τῆς γεγενημένης χρίσεως 

86 Μεσσηνίοις τε καὶ [ Λακεδαιμονίοις κατὰ τὸ δόγμα τῆς συγκλή- 
του, χαὶ τῆς τε [ βουλῆς καὶ τοῦ δήμου συγχωρησάντων τὰ 
προδεδηλωμέϊνα χαὶ ἐπιταξάντων ἡμῖν δοῦναι αὐτοῖς τὴγ χρίσιν, 
ὑπο [τάξαντες αὐτὴν τῆι ἐπιστολῆι ἐδώχαμεν τοῖς πρεσβευ[[τ]αῖς, 

40 ὅπως διαχομίσωσιν αὐτὴμ πρὸς ὑμᾶς ἐσφραγισμένην) τῆι [δη- 
μβρσίαι σφραγῖδι. 

ΠῚ Ἐπὶ στεφανηφόρου Εἰρηνίου 2 τοῦ ᾿Ασχληπιάδοίυ, μηνὸς | 
Καλαμαιῶνος δευτέραι, ὡς δὲ ὃ στρατηγὸς [ἔγραψε ὃ Κόιντος 

ἄδοησο ἰῃ ἀϊδϑοορίδιϊοηθιῃ νοσϑίθπι, ΝΟΌΡΘΌΘΡ οχ Ταοὶ(ΐἱ Ὡδυγαίοηθ ΟοοΙ]ορίί. 

Αἰχαὶ Μυτημΐαπι ἀσῆηϊίο ἀθογουΐβ8θ, αἱ Μοββθηίογαμ θ886ὲ Δ0ΟΡ, ὨσΒαΌΔΙΩ 

ἴῃ μος (ἰυἷο ᾿οαϊΓΡ; χυοᾶὰ ἀθογοίαμῃ ἰδηηθη, δὶ τηοᾶο ἰβδοί!πιη ογαΐ, Ὠ1}10 

τηοᾶο ἰδοοτὶ ροίαϊς. τὴ Μυϊοτηΐ8 5ἰαία 886 νἱἀοῖαγ, υἱὐ υἱγίᾳφιο ἰθηθγθηΐ 

υοὰ ἴὰθπλ ΠΑΡ ΐβϑθηΐ χαῦμη ἰρ86 ἰπ Ογδθοίδμπι. ρογνθηΐγοὶ. Ἐχ πὸ τὸ [8 
οΥὔΐα οδί, χυΐϑ υἱγίψιῃθ 86 ἤσ πὰ ἱροῦ 8 ἰἢ ροββϑβϑβίοῃθ [1886 ἀἰσθθαηῖ. θυ 86 

118 ρῬϑυοὶβ ροϑὲ Μυτητΐθα δηηΐβ8 (οἷ. ηοί. δ) ΜἰΙ]οβίογαπι ἀγροὶ το αἰγθιία οϑί 

[ἴὰ αὐ ΜΘΒΒΘὨΣ8 856 σοποθαθγοίγ. Ῥοβίθα (. ὕδοϑαὰῦ ἀϊοίδίουῦ θυ [.866- 

ἀδοιηοη δ ἰγίδυϊ, Ν᾿. Απίοηΐαϑ ἐσ ατηνὶγ σοηῆγιηδνυί, 8οὰ ἃ. 86 8. Ογ. Τί- 

δον 5 βϑβν Μοββϑηὶ 8 τοὰαίαϊΐ, Το. Αη. ἹΥ̓́, 48. ΝΟΌΘΟΘΡ ἢ. 180 864. 

8 Οὐ Εἰρήνιος αΥΔΘΟὰΠι ΠΟΙΏΘῺ 6880 Ὠθραγοί ΝουδΌοΣ, Εἰρην(α)ϊίου ΓΘρΡο- 
ΠΟΘ ΟΟ,ΔίυΒ ΘΒ, 81105 οἰ υϑάθυῃ ὨομλἼ Ἶ8 ὨΟΠ 68 αυὶ ΜΙ]οῖὶ ἴῃ Βα πηπιβ Π0- 

ΠΟΥῚΡῸΒ νογϑαίὶ θϑϑϑηΐ ΘΟ ΘΙΟγϑη8. ϑεὰ ΕἸΡΗΝΊΟΥ ἰῃ ἰαρίἀθ 6886 ἰ658[8-- 

ἴὰν ΗἰΣγΒΟΝ δ] ἃ Ρ. 380, ἤδαυῦοθ ἰδίὴ ἰηαυάϊ 8 οϑὶ ἴ|16Δ Ὡουηΐ 8 ἰοστηθ σύϑιη 
Νουρδυθγο νἱἀθθαίαγ. Νοχοίηδίίν8 ποθὴ Εἰρήνιος 68., 808 Εἰρηνίας, φυοὰ πο- 
6 ἸοΘΓ ἴῃ (ἰα]ο ΜΙ|Ιϊοϑῖο δρυὰ [1,60 85- Υεαάϊηρίοη ΑΘ 41δ668 δίς. 
8 ϑυρρίονϊ! ΠΙΓΒΟΙΙο] ἃ, αὶ ἰοδίϊ8 οουϊαία8 ργαν βϑίτουβ ἀυ858 ᾿ἰ6Γ88 απ86 

Ργαθηουγλίηβ ἰηἰ πὰ δηϊοθοράυπί, οἰϑὶ τηϑρηοροῦθ τυ θῖδθ 6886 ηΐ, ἰϑῖηθη 

Α᾽ἴ88 χυδῖὰ ΥΨΕ ἰυΐ886 πορᾶνὶῖϊ. 4 ΡΊαηθ ϑοάθιω τηοᾶὰο χαλιχίους (αἰ σ6 08) 
βοτρίαπη οϑί ϑδρυὰ Ροϊγρίυ ΧΧΧ, 19, 8, ποαυθ ᾿Ορόβιος (Ογδέμδ) δρυὰ 
Ροπὶἀοηΐυτα (Αἰ ΠΘΏδουβ ΚΓ 814. 1{)) ἀἰδβίση!"Ἱο οϑί; Ὡ8πὶ ν σδ] πὶ ΒΟΥ ΙΔΓΌΓΩ 

ο δὲ τ ἀϊβογίπηθῃ οὑτὰ ἀΐνογβο ᾿ἰχαϊἀδγατι ρ δὲ Δ 80πῸὸ ΘομϑογθΘ Υἱάθ-- 
[ὉΡ. 



348 Ῥδγε Ῥτγίου. [949--- 

Καλιπόρνιος4 Γαΐου υἱὸς ὃ μηνὸς τετάρίιτου χαὶ δεκάτου" καὶ 

45 ἡμέραι ἐνδεχάτηι χατὰ σελήνην ἀφ᾽ ἧς ἡμέρας τὸ] δόγμα 
ἐγένετο, ἐχχλησία συνήχϑη χυρία ἐΐνν τῶι ϑεά)ϊτρωι ἐν τῆι 
προειρημένην ἡμέραι, χαϑότι [Λαχεδαιμόνι]οιἱ καὶ Μεσσήνιοι 
συνωμολογήσαντο, χίαὶ ἐχ]ληρώϑη | χριτήριον ἐκ παντὸς τοῦ δή- 
μοὺ τὸ μέϊγιστίον ἐκ τῶν | νόμων, χριταὶ ἑξαχόσιοι, καὶ εἰςήχϑη 

δ0 χρίσις κατά τε [[| τὴν ἐπιστολὴν τοῦ προειρημέν)ο[υ] στρατηγοῦ 
καὶ [ χατὰ τὸ δόγμα τῆς συϊγχλήτου ἐπ᾿ ᾿Αμφίέλλοίυ ----  τ- τ 
--τνν-------.--.--.-..-’-..-.-.----- ὁπό] τερον ταύτην τὴν 
χώραν κατεΐχίον ὅτε Λεύχιος) [ Μόμμιος ὕπατος ἢ ἀνθύπατος [ἐν 

δδ ἐκείνηι τῆι ἐπαρ]χείαι ἐγένετο, ὅπως οὗτοι οὕτωϊς χατέχωσιν 
---τ-ττα-Ἰηιρήϑη7 αὐτοῖς τὸ ὕδωρ πρὸς τὴν (τήρησιν, ἐπὶ 
μὲν τοῦ] [ πρώτου λόγου ἑχατέροις μετρηίταὶ Μιλήσιοι δεχα]]- 
πέντε, ἐπὶ δὲ τοῦ δευτέρου λόγοίυ μετρηταὶ Μιλήσιοι] [ πέντε, 

00 χαϑότι χαὶ αὐτοὶ εὐδόχησαν᾽ [χαὶ λεϊξάντων [|| πρὸς τὴν τήρησιν 
τοῦ ὕδατος παρὰ [μὲν Λ]αχεδαιμονίίων Εὐδαμίδα τοῦ Εὐϑυχλέος, 
παρὰ δὲ Μεσσηνίων Νίχίων)ος τοῦ Νίχωνος, καὶ ῥηϑέντων τῶν 
λόγων] ὑφ᾽ ἑκατέζργίρων » ἐκρίθη χατεισχῆσϑαι ἢ χώρα ὑπὸ 
Μεοϊοϊηνίων ὅτε [ Λεύχιος Μόμμιος ὕπατος ἢ ἀνϑύπατος [ἐϊν 

ὅδ ὕμυμῃ ποιηίηοτη ΒΘΏΒἸΟΥΪ ογἀϊηΐβ ποΐιπι 6556 ουἱϊ Ὁ. ΟδΙρυγηίυβ (. ἴ. πο- 

ΙΏΘἢ [αἰ886,, σοηϑυ] θὰ ἀηπὶ 18δ 8. ΟὨΓ., τοπαΐϊΐ ΝΘΌδθογ. Ουἱΐ συ ἰὴ ἢος 
εἰζα]0 Ῥγαϑίοῦς. γοοθίαν, ρϑυοΐβ δηί6 οἰὰ8 ΘΟ; ΒΌΪΔ ΠΩ 8} 18 ΓΒ δά δγθἰἰτί πὰ Μ|-- 

Ἰοβίογυμη γοὶθοίδ 6880 νἱἀϑίυγ. 6 ϑαρριον!. τετάρίτου, πέμπ]του καὶ ἡμέρᾳ 
Νουδθδυθν, αἱ ῥγίαβ ογαΐηδ]θ δὰ δηἰθοθάθῃίθιῃι ἰθιαροῦ 8 4ὰο0 δε  τίαμα ἰΔοία τα 
θ5880. ἀοβηϊ οἤθι, δἰἰθευ δὰ ἰηβοααθηίθιῃ βϑρδιϊ αυοὰ ἰηίοῦ δϑηδίυβ οου- 

8] πὰ οἱ ΔΡΡἰ (γί πὰ ΘΙ ρϑατλ ο886ὲ ἀσϑογίριοθθι ρου ἰμογοί. θα μος βυρρ]6- 

τηθηΐα πηι ἰδπὶ ΡΘΓ 86 ἰρβυτη. σγᾶυθβ πδροί οὔἴθηϑίοηθθ, αχαΐὰ Ὠθαὰ6 ἱπίθ! ]ορὶ- 

(Ρ ΟὉΓ ἀϊοὶ ηυμήθγαβ ἰῇ ΓΘ ρΟΓΌΙ Γαίΐοηθ 4180 ργδοίογί Ἀοιθδηο ἰγθυϊίυν 

ΟἸ 8808 511, ὨΘ40 φυοϊηοάο ἰδοίαπι δἰ. υἰ ργϑοῖοῦ Ἀοιϑηϊϑ ἤθη 1,δ[1η0 Πηθη- 

818 ποιηΐηθ υἱθγοίαγ; δοσθάϊξ φαοα ἤπηο βοίτωυβ ἔγραψε ἰῃ Ἰαρίάθ 6880, φῃαοὰ 

οὐ Νοαθδαογὶ ἰηἰθγργοίδοηθ 8110 το σομοὶ ἰδῦὶ ροίθβί : δὴ ργδθίουῦ Ἀο- 

τηϑητϊι8 ΜῚ]0818 ϑουί ρβογὶ(, σαοῃδθ σθη86 βριἀ 608 διδ ἐγ τὰ ἰδοίαπι 6859. 

ΠΠΏΙΩΟ δἰο 86 γθ8 μδροῖ: Ουδηῃίΐίαμλ ἰθιηροῦὶβ ἰπίου βϑηδίΐ σοηβα! τα οἱ δγθὶ- 

γα οἰδρϑυμ ο88θί, Μιϊοϑὶὶ οχ |ἰογὶβ ὑγαθίου 8 χυΐθυδ 1}190 βθηδίὶ οοηδυ}- 

Πα ΟὟΠᾺ 6ἷ8 ΟΟΙΙΠΠΙοδνογαὺ οορηογογϑηΐ. Ἀθοῖθ ἰσίίαν ο( δοουγαίθ Ὡ8Γ-- 

τϑηΐ, βοουμάυμ [{{ἰογὰ5 Ῥγαθίοσί 8 απάθοί πο τηθηϑἰ8 χαυδτγίὶ ἀϑοὶϊμὶ ᾿ηδγὶ8 ἀΐθ 
(ἰ. 6. ἀΐϊθ ἐἰγθοθηϊθϑίπηο ποῃδρθβίζηο ἰογίϊο δ φυδγίο) ροβδίὲ ϑϑηδίι8β8 ΘΟ; δ} 

θἃ ᾳυδο πἷο ρουβουῦ δυηίυν δοίδ 9886. [ἰθύν  ] υγ ἰθιροΟΥ 8 ὈΘΥΤΩΔΘσΠ.Π) 8580 

ΟΒί, 804 ΠΟοὴ ἰδηλ δοουγαΐίθ 85 ΓῸ8 Ὠονίθ8, υἱ πορϑτὶ ᾿ἰοθαὶ δοτγὶ ροί 1559 

πί δι ἐγί πὶ ἰδ αἀἰὰ αἰ ΒΘΥΡΘίΌΓ. 7 8. ἰῃ Ἰϑρίἀθ Βοῦρα! 6556 ἰΘϑίΔι ὉΓ 

Ἡ γβομίο! ἃ ῥ. 480. 
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θὅ ἐκείνηι τῆι ἐπαρχείαι ἐγένετο, χαὶ ὅπως οὗτοι] οὕτως | χατέ- 
χωσιν. τῶν ψήφων, αἷς ἔδοξεν χατειοϊχῆσϑαι)] ἢ χώρα ὑπὸ 
Μεσσηνίων χαὶ ὅπως οὗτοι οὕτωϊς χα]ἰτέχωσιν, πενταχόσιαι ὁγ- 

Ἴ0 δοήχοντα τέσσαϊρες᾽ αἷς χατεισχῆσϑαι ὑπὸ Λαχεδαιμονίωϊν,] 
δεχαέξ 8. 

8 Τά 108 βυγαρίοσυα ἡυμλοῦΐ ργδθίογθα οχβίδηί ἴῃ ἰηβογίρίίομθ Ἐγθϑίᾶ 

ηο( 881 τὴ8 (ΟΟηΖΘ Ἀθΐ86 δυΐ .05005 ᾿. 85 84α. ἰ40. ΧΠἤ) οἱ ἰη {{{ὰ}}18 ἀπο 8 ΠΌΡΟΥ 

ἴῃ ἰηβαϊα (ο τορονϊβ Β.}}. ἀθ σον. ΗΘ]}. (4881) ν. 411 ἢ. 6. Ὁ. 9838 ἡ. 96. 

941 -Βταριηθηΐα αυδίίαον Ἰαρίἷ8, 4086 ΘΠ 81118 Ἰδρίαἰ 5 
᾿ΠΒΟΡΙΡΙ5 8α ΘΠ θη) ϑϑιηΐογυμ οἱ Ῥυθηθηϑίυμα [ἰΐθτῃ ϑρϑοίδη  θι.5 

ΟἸτὰ ρδγίθιῃ οἰδβοίθδηῦ ρδγίοῦΐβ 661186 ἴῃ (θη ]ο Μίηογνδο δρυὰ 
ῬΡΊΘΠΘΗΒ65. ὕπυμη οχ ἰγαριηθηί 5, ὙΘΡβυυ 1.--- ὈδΡΐθβΒ ὉΓΙΟΓΘΒ 

ΘΟΕ] 68, ροϑί ΟΠΔΗα]ογα Κ5γ1}. ἴη50. Ὁ. ΥἼΙ1 οα. Βοθοκὴ (. 1. 

(α. 209ὅ, οπηπΐα [,6088- ΝΥ Δααϊπρίοη ᾿Α58ὶ6 19ὅ---Ἴ98, 

Δόγμα τὸ χομισϑὲν παρὰ τῆς συνχλήτου “Ῥωμαίων ὑπὸ τὶῶν 
ἀποσταλέντων πρεσβευτῶν ὑπὲρ τῶν πρὸς Σαμίους [ Σέρουιος 
Φόλουιος Κοΐντου υἱός, στρατηγὸς ὕϊπατος 2, τῆι συγχλή- 
τῶι συνεβουλεύσατο ἐγ χομητίων πρὸ ἡμερῶν πέντε εἰδυιῶν 
Φεβροαρίων᾽ γραφοίμένωι παρῆσαν Λεύχιος Τρεμήλιος Γναίου 
Καμελλία, Γάϊος ἔΑννιος Γαΐου [ Καμολλία, Λεύκιος ἤάννιος 
[Γαΐου Καμελλία: περὶ ὧν Σάμιοι πρεσβευταὶ Τηλέμαχος Μά- 

ὄτρωνος, Λέων Λέοντος [[ ἄνδρες κα[λοὶ χα]: ἀγαϑοὶ [χ]α[ὶ φίλοι 
παρὰ δήμου χαλοῦ χ]αὶ ἀγαϑοῦ χαὶ φίλου συμμάχου τε ἡμετέ- 
ρου, λόγους ἐποιήσαντο | [κατὰ πρόςχζυπον πρὸς Πριηνίε]ῖς πίερὶ 
χώρας χαὶ δρίωνδ, ὅπως οὕτως ὦσιν] χαϑὼς Γναῖος Μάνλιος 4 

{{τ’οτὰθ ΑΘΞΙ͂ΤΣ. 1 86γ. Βυϊνία8 ΒἸΔΟΟΌΒ 608 486 ἃ. (ΒΥ. 8. Σίτελ-, 
λατίνα ὄγπατος Ὗ. 864 (γίδια τθη 0Πη6πΔ ΘΟΉ50}}8 ποιηΐηὶ δααϊίδηθ ΟὟ. 

11 π8 δοίϑιθ τοσο ρύβηδγο τηοπαΐϊξ ΤῊ. Μοιηβοη ΕΡΉ. ρίαν. 1 Ρ. 338 ῃοἱ. 

4, Οοίοτγυμῃ οἵ. 4993, 8 Αρἰίν ἀ6 δρτὸ ἰῇ ὀοῃιϊοηΐθ ἰθστᾶ ῬΓΌΡΘ ῬΡίΘΏΘη 

βίο, οσυΐαβ ἰῃ {{{}18 δοτηρίυγοδβ ραγίοβ ἀϊβϑιἰησυπηίαγ, ὁχ αυΐϊθὰβ υπὰ (Βατί- 

νήητος) ΓΥδι Δ Βΐ ΓΟρῖ8 γθ γί (ἃ. 1, 6. 38δ4) δὰ ϑεαιηΐοβ ρϑγνυθηΐβ, 8] [68 

(Κάριον) Ἀβοάΐογαπι ἀγοἰἐγίο Ῥγίθηϑηβίθα8 δαϊ ποδία οϑὲ (1,00 85- Ὁ δδάϊηρίοη 

Αβὶ6 ἢ. 489). Ουοὰ αγο ἐγίαπι σαυπὶ τυγϑὺβ ἰῇ ἀυδίυπι νοσαίΐυτη 6886. ἃ 88-- 

ταΐ8, ἰἰϑταπι ἃ ἈΠΟα 8 Κάριον οἱ 8 π1Ὲ} Δρυοῦσσα οἵ οΔ8.611π αἰαυοὰ Ρυΐθη6ῃ- 
ϑἰ!π) 6880 ἀθογοίαπ) οϑὶ ([,00885-δὰὰ. ἢ. 490--.ζἨ,ῖ[Ψῤ 94. Ουοὰ Ὑαἀάϊηρσίομο Ῥτο» 
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χαὶ οἱ δέχα πρεσβευταὶ διέταξαν [[μετὰ τὸν πρὸς ᾿Δντίοχον πο-- 
λεμον᾽ καὶ περὶ ὧν Πριηνεῖς πρεσβευταὶ ὁ δεῖνα ------ β)ους, 
ναξι---- τος - 1} Ζηνόδοτος ᾿Αρ[ιστάρχου, ἄϊνδρες χαλοὶ χαὶ 
ἀγαϑοὶ καὶ φίλοι πίαρὰ δήμου χαϊλοῦ καὶ ἀγίαϑοῦ] συμμάχου τε 
[γμετέρου] [ λόγους ἐποήσαϊντο κατ]ὰ πρόςωϊπον πρ)ὸς Σαμίους] 
περὶ χώρας καὶ περὶ ὁρίων, ὅπως οὕτωίς ὦσιν καϑὼς ὃ δῆμος 

10 Ῥοδίων [| ἑκατέρων ϑελόνίτ]ων ἔχρινεν᾽ περὶ τούτου τοῦ πράγ- 
ματοίς ἀποχριιϑῆναι οὕτως ἔδοξεν. ἡμῖν οὐχ εὐχ[ερ)!ὲς (ἐφ)εῖ- 
ναί ἐστιν περὶ [ (ὧν χ)αὶ 6 ὁ δῆμος ὃ Ῥοδίων ἑκατέρων ϑελόν-- 
τῶν χέχριίχε χ]αὶ ὀρίισμὸς] πεπόνηται, [να]  μ[ὴ] τούτωι τῶι 
χρίματι καὶ τούτοις τοῖς ὁρίοις [ ἐμμένωσιν᾽ πἰούτίωι τε τῶι 
χρίματι καὶ τούϊτοις τοῖς ὁρίοις ἐμμένειν ἔδοξεν. τούτοις τε ξέ- 
νιον εἰς ἐχάστην πρεσβείαν ἕως [ ἀπὸ σεστερτίων νόμων ἑκατὸν 
εἴχοσι [Σέρουιος Φ)όλ(ογνιος Κοΐντου ὕπατος τὸν ταμίαν ἀποστεῖ-- 
λαι [χελευσάτω, καὶ πραξάτωϑ) [ χκαϑὼς ἂν αὐτῶι ἐχ [τ]ῶν ᾿δημο-- 
σίων πραγμάτων [καὶ τῆς ἰδίας πίσ]τείως φαίνηται) ἔδοξεν -- - - 

ΒΔὈ116 νίϑατη δῖ, ἤδη αυοαθθ 85θη(θηςίϑτη ἈΠοαϊογυτϊῃ 6886, ἰὰ σὴ ΡῥΓΟΡΙου 

ἐΐμειν ἰηθη νυν ῬΓῸ σθγίο ργοπαηίίδγο 1ἰσοὶ.) Ηδθο αἰΐίογα Ἀποάὐϊογυπι 856η- 

ἰοη8, 4υδο ΡίοἸοιηδοὶ 11 Ευογροίδο (441---322 ἃ. ΟὮγ.) δυΐ Ρίο]θιηδοὶ ἵν 

ῬΒΙΠοραδίογί 8 (333--- -306) δοίαϊθ ἰδοία δαί, γϑϑοίβϑδᾶ ϑϑὶ ἃ (η. Μδῃ)ῖο γοΟΪβοῃ 6 
(ποῖ. 4), φυὶϊ 1108 δῷιο8 ἃ. 188 ἃ. ΟἾγ. ϑ8ι}}5 ἀθάϊ!, 560 βοῃηδίῃβ ἴθσγο αυϊη- 

φυδρίηΐα 8Δπηΐ8 ροϑί 608 Ῥγίθηθηβίδυβϑ γοἀάθηᾶοβ ἀθογουϊί, ααΐα ἈΒοάϊοτυπ 

δἰ γίαπ), δά αυοὰ υἱραῦθ Ὀγονοσανογδηΐ, βογναγί δϑαυαγα οββθί. 4 (ἢ. 

Μϑη)υβ ὕοΟ]80 ο08 489 ἃ. ΟἾΡ. 18 οὕμῃ θχογοΐίι οχ ὀχρϑαϊ θη ἴῃ Ρϑιηρδγ- 

᾿ἰδπη 8ιιϑοθρία γϑοὰὰχ νΘγΓῸ δηηΐὶ 188 8. (ΟὮγ. Αρβϑιίηθδθ οοηβϑαϊΐ οἱ οὔ ἀ6- 

σοι ἰοβαιίβ γὸ8 Αϑίδο ργουϊηοίδο ογάΐϊηδυϊ (ἱν. ΧΧΧΥΠΙ, 87, 41 8544.). 

Τυμὴ ἀ6 1118 ἀρτὶβ Θομ ΓΟ [8 βοουσηᾷαμη ϑ'ϑηηΐοβ ἰπάϊοανϊ. Ἑπτὰ δὺ 805- 

Ρἰοίοηθ σαρίδο οὐ οἰυϑιηοάϊ ἰυαϊοΐα Ῥϑουηἶΐδθ ΠΟ 8] θυ [υΐ886 1ν15 

ΧΧΧΥΠΙ, 43, 41 ἱπάϊΐϊοδί, συϑδῆλ οδυβδιῃ ἴπΐθ86, ΟἿΌΣ ποη ἀυδίίαγοί βϑηδίαϑ 

οἷα βϑηϊθη(ίδηι γοϑοίηάθγθ, ϑαμωμηδ ουπὶ νϑγὶ βρθοὶθ οοῃϊθοί! ἯὟ. ὅ ΕΥ̓Χ 

.. ΕΣΕΙΝΑΙΕΣΤΙΝ ἰαρὶ8, αυοὰ νἱοϊθη(,Βϑίτηθ ἱπηηυίαν  Ὑδααϊησίοη [6- 

ϑ68 εὐχ[άρ]υσ(τόνν ἐστιν. Μυ!0 ἸΘηΐογα τηθάθὶα ἰοοῦ ἃ [26 βϑηδίυτη - 

ΒΡΘΙῸ. Νοδὲβ πο [αοὶϊθ 681 οοποθάθγθ᾽, ἱ. 6. Νοῆ ἤαοῖθ αὐδωμοίημεν, ὧὲ οοη- 

οοαἀαπμμδ᾽. 7 ΤΟΥ ἰδρί8: ὅτι οῃηθηάανί! Ὑ., φαοά οὐπὰ φῥγορίον οοῃίθηο- 
υἰγὰπὶ (τω ῬΓΟΡΙΘΡ βϑη(θη δι ἰοσγὶ Ὠθαυϊί. Ουδῆὸ ρῥϑγίἰουϊδηι ΠΏ 8]|6 1 ε6- 

δβιϊιαὶ. 8 ϑυρρίονὶ! Υ., ηἰδὶ αυοά ἰ58 οοπίυηοίίνοβ χελεύσῃ καὶ πράξῃ Βαροί 
οομΐγα βΘΓΙΏΟἢΪ8 801). 9 ϑύρρίονί. πραγμάτων [βέλτιστα φαίνηται) ἔδοξεν 
Ὑναἀάαϊηρίοη. αὐῃλ [(ΘὈ88511} δροβθγαρθυση ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ...... ΤΕ. ΕΔΟΞΕΝ 

Ὠδρθδί, δρραγοί ἴῃ ᾿δουηδυυ διηδίίι ἰηαἀϊοδηάο υἱἱΐχαθ ϑγγαίυτη 9886. ὉΌΔσΘ. 

Ὠθδοῖίο 8 Ὀγδοδίοί τηϑῦμλ ϑῈΡΡΙ ΘΙ θη πὶ, συΐρρθ 410 Γϑοθρίο ὩΟῺ ὨΘΟΘΒ886 

«681 8|{6ΥῸΠ} ΟΥΓΟΓΘΩλ ἰῃ ἰρ518 6 γ]8 Θχϑου θη 5 ΘΟΙΩἰβϑύση βία. ἈΘΓΘ. 
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242) ΜΆΤΤΟΟΣΡ 8ῆὴηο 1797 ἴῃ γυάουῖθυβ Ὀγϑυα ἈΟἢδῖδθ ἰῃ-- 

γϑηΐαὰ ἃ0 1. Βανκίηβὶο οἱ (δηϊδογισίδιη ἴῃ ὈΙ]]Ο θοϑτω 60]- 

Ιορῖ Τιϊηἰ 4018 ἀο]αίαη. ἘΠαα. Ὠοῦγθθ (1458. Ζουγῃ. ΧΧΧ ρ. 197. 
Ἐχ οο οἱ Ο. Μυ]]οῦὶ βομθαΐβ Βοθοκὰ (. 1. α. 1848. 

Ἐπὶ ϑεοχκόλου Λέωνος;, γραμματέϊος τοῦ συνεδρίου2 Στρατο. 
χλέος. 
Κόιντος Φάβιος Κοΐντου Μάξιμος8, ἀνθύπατος Ῥωμαίων, Δυ- 
μαίίων τοῖς ἄρχουσι χαὶ συνέδροις καὶ τῆι πόλει χαίρειν τῶν 

ὅ περὶ [[Κυλλάνιον 4 συνέδρων ἐμφανυσάντων μοι περὶ τῶν συντε- 
λεισϑέντων παρ᾽ ὑμῖν ἀδιχημ[ίά,των, λέγω δὲ περί] τῆς ἐμπρή- 
σεως καὲ φϑορᾶς τῶν ἀρχί(εἴων καὶ τῶν δημοσίων γραμμάτων, 
ὧν ἐγεγόνει ἀρχηγὸς τῆς ὅλης συγχύσεως Σῶσος Ταυρομένεος 
ὃ | καὶ τοὺς νόμους γράψας ὑπεναντίους τῆν ἀποδοϑείσηι τοῖς 

10[{{ΑἸχαιοῖς ὑπὸ Ρωμαίων πολιτεία], περὶ ὧν τὰ κατὰ μέρος 
διήϊλ]θίοίμεν ἐν Πάτραις μετὰ τοῦ παίρ)όνίτοὶς (σγυνβουλίου δ" ἐπεὶ 
οὖν οἱ διαπραξάμενοι ταῦτα ἐφαίνοντό μοι τῆς χειρίστης χα- 
[τασἸτάσεως | [κα]ὶ ταραχῆς καίτάπειραν] ποιούμενοίι, - --τ-ττ-τ- 
--τττττθ, οὐ μόνον ----ἰτῆς πρὸς ἀἸλλη(λγου[ς] (α)συναλλία- 

1ὅ γῆς] καὶ χρε------ττ- ] - -- -8. ἀλλὰ καὶ [τῆς ἀποδεδομέ- 
γῆς χατὰ [χ]οινὸν τοῖς “Ἑλλίησιν ἐ]]λευϑερίας ἀλλοτρία καὶ τῆς] 
ἡμετέίρα)ς προαιρέσεως,, ἐϊγώϑ, πα]ϊρασχομένων τῶν κατηγόρων 
ἀληϑινὰς ἀποδείξεις, Σῶϊσον μέν, τὸν γεγονότα ἀρχηγὸν [τ]ῶν 

{1{{6Γ88 ὙΟΙβΑΓΘΒ Ῥγϑοίοσ ΑΘΠ (8604 Ὠοῃη0}}18 Ἰοοΐβ Π 681) Βοθοκμίβ οχ 
Μα]οτὶ βομθαΐβ ὀχμί ϑί. 4 5. 4. 4 ἃ Ὀγιηδοὶβ δάάϊε ἰϑιαρυβ ἱπάϊοδηὶ 
400 ῬΓΟΘΟΙΒ0]8 ορ βίυϊα δυὶς Ἰαρίαϊ ἰμοῖδα θ8ὲ. Β. 4 Ὀγτδθογῦμῃ (οί. 

Υ. 46, ωΩἘο Αοδδθούῦῃῃ. Β. 8 0. Βαδίυμη Μαχίμηυτη Αθμλὶ δῆ πὶ 608. 

445 ἃ. ΟΒν. ἰηἰοι θοαὶ Βοθοκηΐυβ, οΘομσθάθῃβ 880η6 Θἰΐδιη ἀθ 0. Εδθὶο Μᾶχίτηο 

ΒΟΡΥ δὴ ο05 4483 ἃ. ΟΡ. δυὶ ἀθ Αθϑιῃ!δηΐ Β]ο 9. Βαθίο Μαχίιηο (ΑἸ]]Οῦτο- 

Εἰςο) 608. 431 ἃ. Οἢγ. δὰΐ ἀδηίααο ἀθ 9. Βαρίο Μαχίμηο ἘθΌγΩΟ 608. 446 

ἃ. ΟὨν. οορί(ΑΥὶ Ροβ86. 4 ΟΥΘΏΘη Ἐ]Θ8Θ ἰθῦγαθ ἷος ΔρΏΟΒΟΘΡΘ 510] υἱϑὰβ 

οϑὶ Β. Αἱ οτηηΐῃο θοῇ Ἰοοΐ, 80 μου ηἱβ ὨΟΙΘΏ Θ8,, ασαΐ ὈγΐΠΟΘΡΒ ογαΐ 8γ- 

ὩθαΡΙΪ. Ουὐἱλδαδὺβ ἰουυἷδθ οἱ περὶ τὸν δεῖνα ἰπ ΟΟ]]Θρ 8 τηδρὶβίσα πὶ ἀ6- 

βἰρηδπάϊβ ἐγοχαθη ἰϑϑίηηυβ ϑϑί (οἵ, 448). 288, 39). δ ΠΑΙΟΝ...ΞΣΥΝΒΟΥ 
ΛΙΟΥ 6 ποιούμενοίι, ἣ χκολαστέα ἐστὶν ὈΟΡγθΘ6, αυοὰ Βοθοκβίυβ γϑοθρίί 

αυϊάθιῃ, 86 80 ἰᾳγο ἰῃποογέυι 6886 ἰυαϊοαυϊῇ. 1 ΤΗΣΠΡ..  ΛΛΗΣΟΥ. 

ΑΞΣΥΝΑΛΛ. Ηδος Ὀοῦγαθαβ βἰο βϑυρρ!ουί οἱ οιηθηάδυϊί : οὐ μόϊϊνον ἅτε τῆς 
πρίὸς ἀϊλήϊ(λου)ς οὗ[σ)χλ συναλλίαγῆς 564ᾳᾳ. 56ἃ Πα6Ὸ Ὠθαυδαῦϑιη ΡΓΟΌΔΌΪ]Π 8 6886 
ΒοΘοΟκΒΒ τηοηαΐ. ΑΟ 5)πρ|1οἰὰ8 ταΐμΐ νἱάθίαγ ἱῃ σόσθ ἀλλήλους Σ ῥῖῸ Λ 

ΘΡΡΟΓΟ ἱποίϑιπι χύδῃη ἰοἴδτη Β.}1 Δ θ8πὶ ΛΟΥ͂ οἸηΐδ88η βίδίθθσθ.0 8 καὶ χρείίας 
τῆς κατ᾽ ἰδία] θ. 49 Εἰ... ϑυρριονίί Β. εἰςπα)ρασχομένων ὨΟΡΓΘΘ. 
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πραχϑέντων καὶ νοϊμογραφήσαντα ἐπὶ χαταλύσει τῆς ἀποδοϑεί- 
20 σης πολιτεήίϊαϊς, χρίνας ἔνοχον εἶναι ϑανάτωι παρεχώρί(ηνα 30, 

ὁμοίως δὲ καὶ | [Φορ)μίσχον 1: ᾿Εχεσϑένεος τῶν δαμιοργῶν τὸν 
συμπράξαντα | [τοῖς] ἐμπρήσασι τὰ ἀρχεῖα καὶ τὰ δημόσια γράμ»- 
ματα, ἐπεὶ καὶ |[ [αὐτὸς] ὡμολόγησεν᾽ Τιμόϑεον δὲ Νικία τὸμ 
υβτὰ τοῦ Σώσου{[γεγονόϊτα νομογράφον, ἐπεὶ ἔλασσον ἐφαίνετο 

25 ἠδικηχκώς, ἐϊ[κέλευσα] προάγειν εἰς Ρώμην, δρκίσας ἐφ᾽ [ὦ]. τῆι 
νουμηνίαι τοῦ ἐν[[ἀτοῦυ μηνὸς 12 ἔσται] ἐκεῖ, χαὶ ἐμφανίσας τίῶι 
ἐπὶ τῶν ξένων στρατη[γῶι13, ὅπω)ς ἂν [μὴ πὶρότερον ἐπάνεισίιν 
εἰςς οἶχον, ἐὰν μ]ὴ αι----ττος 

40 ΠΑΡΕΧΩΡΙΣΑ. 4144 ϑαρρίονίί ΒοΘΟΚΙ. 44 τοῦ ἐνίεστῶτο)ὶς ὨΟΌΓΘΘ, 
ΒΟΘΟΚΗ. Αἱ 8ἰ0 οὐτὰ ρογίθοίϊαμη ἐνέστηχα ΟΠ ἱπηηλίηθηϊβ, 86 ἃ ῬΓΔΟβΘΏ 5 
ἰ(ϑιροΥὶθ ποϊοηθτῃ πδρθδί, 18 τη θ ἢ 818 ἰπ 6] ρθη οβϑοί, 400 8606 βογὶρίβ 

Βαηῖ, Ουοἀά ἢβοτὶ ποῦ ρο880, 4υΐα νουμηνία ἰρδύχῃ τηΘη 85 ἰη πὶ δἰβηϊδοδί, 

Ἰυσ6 οἰαγίιβ οϑί. Ουυτὰ ΥΘΓῸ 6Χ ἰρ80 νουμηνίας νΟΟΔΌ}}]0 δρρϑγθδί, ὁχ Ασδδθο- 
ΤΌ), ὨΟῺ ΒΟΙΩΔΗΟΓΌΙΩ ἴαϑιἰ8 (ϑἷο ϑηΐη ταῖς χαλάνδαις ἀϊοθῃηάυτῃ [υ}}) ἀΐθτ 

ἀοδηϊτγὶ, χαυτηαὰθ Αομδθ608 ἸΏθη808 δηπηὶ οἷν 18 ὨυΘΥ 8 δἰ σηΐ ἤοα856 σοῃϑδῖίθί, 
ἐνάτου μηνὸς ΓΟΡΟΏΘΡΟ Ὠοῃ ἀυδίίανὶ : Ὥδτη ἑνδεκάτου Βραίἐ! ται οὐ 8 τη 5 

οοηνθηί. 18 Ρυιδϑίουὶ ρογοϑυίῃο. 

------ -ὄ.- -.-.-- . -..-.--.-. .....-..ς.- 

248 Βαβὶβ ΠΩΔΥΙΩΟΣΙ 5 8101}, ΟἸγιαρίδθ. ἔχ ὍΘΙ ἂροργαρθο 
οαἰαϊ Αγοθδθ0]. Ζίῳ. ΧΧΧΥ͂Ι Ρ. 87 η. 113. 

Ἢ πόλις ἣ τῶν Ἠλείων Πολύβιον [ Λυκόρτα Μεγαλοπολείτην. 

ΝΟΡΙ δἰ πὴ πιὶ ΓΟΓΌΙῚ ΒΟ ΡΙΟΓΘΙΣ 6880 Δρραγϑοί, ουἱϊὰ8 βίϑίαδθ ᾿δθοὸ 8ιι}»- 

βοηρία ἰπθρῦηί. Νϑαὺθ εἴ ρῥῖὸ ἴ βογὶρίυμη ἰμηρϑαΐϊ!, ααοτϊῃΐηι8 {ἐξ γὼ 

ἰρβίῃῃβ ΡΟΪΥΟΙΪ δοίδϊο ἰμοίβυ βἰδίπιϑιηυβ. 

244. Μαρῃὰ Ὀαϑὶ85 οοιηροβίία ὁχ ἀσδθυβ ρδγ 8, ΤΩΔΥΙΙΟΓΙΒ 
410Ὶ1, ἱηνθηία 9611 δὰ ρογίϊουμη ΡΒ ΠΙΡρρὶ. Ἑάα. ΤῊ. ογοο}]9 Βυ]- 
Ιου ἀ6 δοΡΓΘΒρομάδη06 Ηθρ]]ὀηίχυο ΤΥ (1880) Ρ. 317 τ. 10. 

Κράτερον Κρατέρου ᾿Αντιοχέα, τὸν τροφέα |᾿Αντιόχου φιλοπά- 
τορος ', τοῦ ἐγ βασιλέως μεγάλου ᾿Αντιόχου χαὶ βασιλίσσης 

-----,τ,.......-.-᾿ἰ-....-ββ.-΄΄΄΄΄ὃὌὩ-ὉὦὃἤῬἝἪἝ“΄........ ..-. 

{1{πὸτᾶθ ΑΠΣ, οἱ Ο ρϑΈ!ο τ ΟΣ Β ΤηΘΩΒΌΓΘΘ. 4 Απεοοδὶ ΠῚ Μαμηὶ 
δ] τ οορπῃοτηΐϊηθιῃ, ααἱ ΔηΠοΟ 4198 ἃ. ΟἾΓ. ἴῃ ϑυγία ἀθοοϑϑδίβδοί (ἰν. ΧΧΧΥ, 
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Κλεοπάτρας, | γεγονότα δὲ χαὶ τῶν πρώτων φίλων βασιλέως. 
δ᾽ Αντόχου χαὶ ἀρχίατρον καὶ ἐπὶ τοῦ χοιτῶνος τῆς |[ βασιλίσ- 

σης, Σωσίστρατος Σωσιστράτου [ Σάμιος, τῶν πρώτων φίλων, 
ἀρετῆς ἕνεκα χαὶ [ εὐνοίας χαὶ φιλοστοργίας τῆς εἰς ἑαυτὸν | 
᾿Απόλλωνι, ᾿Αρτέμιδι, Λητοῖ. 

10 Φιλότεχνος ᾿Ηρώδου Σάμιος ἐποίει. 

’. 48, ὅ, 4, 3) ἱπαϊοδγὶ 801] ρογβυδϑὶί Ηοιηο] 8. Οὐ86 Βοηϊθηςία τηϑίγὶ 8 (]60-- 
Ὀϑίγαθ Ὠοχηΐηθ γρίοὶ  Γ. ΙὩὩπὴ)0 18 αυὶ Παυΐι8 5ἰδίυδϑθ ΒΟΠΟΓΟ αἰδοίία Αη- 
(ἰοοδυβ ΙΧ ΟγζΖίοθηυϑβ (146---95ὅ ἃ. Οἢγ.) οϑί. 18 ϑῃΐῃ ραίγθηχ ἢδῦαϊί Γοθ Ια 
Απιοοδαμα ΥΠ1 ϑἰἀθίαπι (488---(99 8. (Ἐγ.), πιδίγθια ΟἸθοραδίγαση Ρίοϊϑιμδοὶ 
ῬὨΠοπλθίουβ ἢ] τα, οὐ ἰρ86 ΡΒ] οραίοσΒ ποιαΐῃθ υϑ08 68ὲ ἰθβέϊ θυ Πυμη}}8 
(Εὖ. δία! στη. Μυβ. Βεὶ(. βοϊθυοίά. Ρ. 94 844ᾳ.).. Ομχρπία ἰσίίατ δοουγαίθ ἰῃ 

ἤσπο αᾳυδάγδηϊ ῥγϑϑίθυ. νοσδθυϊυτ μεγάλου ραίγί8. ποπχίη! δα ἀϊΐατη. Ουο νο- 
ὉδΔΡθυ]ο Αὐϊοοδυμ ϑἰἀοίδαι ἀϑυτὴ 6886 ἡυτταὶ οογίθ δὲ ἰῃϑογρ(οη65 ἤθη ἴ6-. 

Βίδη(Γ, 864 ἠθϑοῖο δὴ ἰθηυθ αυοἀάδι οἷὰβ τοὶ νϑϑίϊψί τὴ οχϑίοί δρυὰ [υ8[ἰ-- 

στὴ ΧΧΧΥ͂ΠΙ, 10, 6, αχυΐ ἀθ Ραρίμίοβ νἱοίογία Απίοομΐ δῆποὸ 180 8. ΟὨγ. 

τορογίδία ἤϑθ0ὸ Ὀδροί: ἍΔηδοονια ἐγέδις ργοορίῥἐβ υἱοίοῦ οὐαὶ Βαδνϊ!οηίαηι 

οοομραδδοῖ, πάρη 8 δαδογὶ οοορίί. Τυχὰ ἰρίαγ, ἃ. 480 δυΐ 1429 ἃ. ΟὮΓ,, 
δ])ο τορὶβ οἰυαϑααθ ἰαίογὶ 5ἰαίαϑθ Ὠ6]1 ογθοίδθ ϑυαηΐ. 48 [Ι͂ἄθιῃ αγίἰΐοχ (μη. 

Ὀουλ ἢ. ἢ, δίϑίιδτη Γθοογαῦ (Βυ]]θ ἢ) ἀθ 1᾽660160 ἰγδηφαίβϑο ἀ᾽ Αἰ δῆθϑ 1 ῥ. 
427), ΄φὰυδθ χυυσπὶ ϑ8ηι ἴῃ ρῥαίγίδ ῬΒΠοίθομηὶ Θγοοίᾳ δὶ, δρρατοί οὖν οἱδηί- 

οὐ {ΠῚ θη δαάδίῃν. 

4 [Ιῃ α]ΐογα ρᾶγίθ οἰυβϑάθιη ᾿α88. Εάα. ΤᾺ. Ηομιο}]6 Βυ]- 

οι ἀ6 δογγοϑρομάδποο Ἠορ]]όπίαυθ ᾿Υ ([880) Ρ. 218. 

᾿Αντίοχον φιλοπάτορα ', βασιλέως μεγάλου | ̓Αντιόχου υἱὸν καὶ 
βασιλίσσης Κλεοπάτρας, [ Σωσίστρατος Σωσιστράτου Σάμιος, 

ὅ τῶν [ πρώτων φίλων, ἀρετῆς ὅὄνεχα καὶ εὐνοίας [| τῆς εἰς ἑαυ- 
τόν, Ἀπόλλωνι, Ἀρτέμιδι, Λητοῖ. 

{μίογδο ϑϑθάθιι δἰχὰθ ἰῃ {{{8]0 δηϊθοθάθηίθ.Ὁ 4 Οἵ. φυδ6 δἀποίανϊ δὰ 

ῳῃ. 8444, 

246 Ταρυ]ὰ Πηϑυογθᾶ, ἱθνθηία ϑ6ϑ(1 οὐ ἀο]δίϑ ἱπ οο]]θοίϊο-- 
ΠΙᾺ (δἰ ΟΟΏ 81.118 ΑἸΔΘΡΙΟΔη1 δὰ Ηδ]]ϑροηΐθ. Εχ ὑγΡῸ8 

Θοίγγ 8 οἱ δροψγᾶρβο νογϑαυῃ 1---ὃ0 φαϊαϊύ (ἃ. Οαγίίυ5 Βθγταδθ 
Υ ρ. 148 5848ᾳᾳβ. Εχ θοίΐγρο οἱ δροόζγδρβο (δινογιϊ Μουσεῖον καὶ 

θὰ οπΘΥΟΣ, ΚΒ. ]1οίθ. 48 
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βιβλιοϑήχη τῆς ἐν Σμύρνῃ εὐαγγελικῆς σχολῆς, περίοδος β΄, ἔτος β΄ 
χαὶ γ΄ ([876---1878) ν. 48 54ᾳᾳ. ἢ. 394. Οἱ. αυδθ ἀδ {ἰυ]ο ἀΐ-- 

βρυίανί ΝΥ. 76γυβαίθιῃ ίθηοῦ Βιυάΐθη 1 Ρ. 353 5844., ΘΟΙΥΡΟ ἃ 

Βοηπαογῆο οοηΐοθοίο υϑὺ8. ΝῸΒ ῥϑυοὶβ 0618 Θχοθρίϊβδ ΘΧΘΙΡ].Πὶ 

ΒΙΩΥΓΏΔΘΌ ΡἰΘηἰβδί πη οἱ δοουγαί 85 πη τη ΘΧΡΓΙ τ ΠΠ08. 

[Ἐπὶ {ε[ρέϊως ; Γλαυχίου [τ|ο() Κιλλαίου2, μηνὸς ᾿Ὑπίερβερε- 
ταίου ----π- ττττ--α ἔδοξεν) [ τῆι βουλῆι χαὶ τῶι δήμωι" Μέ-- 
νανδρος ᾿Απολλᾶ εἶπείν᾽ ἐϊπειδὴ Μηνᾶς Μένητος ἀπὸ τῆ!ς | 
πρώτης ἡλικίας κάλλιστον ἡγησάμενος εἶναι τὸ [τῆι πατρ]ίδ) χρή- 
σιμον ἑαυτὸν [ παρέχεσθαι, οὔτε δαπάνης χαὶ χορηγίας οὐδε-- 

δ μιᾶς φειδόμενος οὔτε χαχοπαϑίαν || καὶ χίνδυνον ἐχχλίνων οὔτε 
τὴν ἀπαντωμένην καταφϑορὰν τῶν ἰδίων τοῖς ὑπὲρ | τῆς πόλεως 
πρεσβεύουσιν ὑπολογιζόμενος3, πάντα δὲ ταῦϑ᾽ ἡγούμενος δεύ- 
τερα χαὶ πρὸ πλείστου ϑέμενος τὸ πρὸς τὴν πατρίδα γνήσιον 
χαὶ ἐχτρνές, βουλόμενός τε τῶι [ μὲν δήμωι διὰ τῆς ἰδίας σπου- 
δῇς ἀεί τι τῶν χρησίμων χατασχευάζειν, ἑαυτῶι δὲ [ χαὶ τοῖς 

ἡ ἐξ ἑαυτοῦ διὰ τῆς ἀπαντωμένης ἐκ τοῦ πλήϑους εὐχαριστίας 
10 δόξαν ἀϊε)ίμνησίτον περιποεῖν, πολλὰς μὲν πρεσβείας ἐπιτείλέσας 

πρὸς] τοὺς βασιλεῖς, ἐν αἷς πάντα | τὰ συνφέροντα χατηργάσατο 
μετὰ τῶν συνπρεσβευτῶν τῶι δήμωι, τάς τ᾽ ἐνχειρισϑείσας 
ἑαυτῶι πίστεις ὁσίως διεφύλαξεν' πραγματευϑεὶς δὲ χαὶ παρὰ 
Στράτωνι τῶι [| στρατηγῶι τῆς Χερρονήσου χαὶ τῶν κατὰ τὴν 

{ἰ{ἰ|γὰθ ΑΘΤΙΣ, αυδηίατα αυϊάδπὶ ὁχ ΠΟΘΠΌΠ]ΟΓαμ Ἰοσογαπ) Ἰθοιϊοηίθυϑ. 
ἃ Οαυτίίο ἰῃ ἰηΐθτίογο τιδγρίηθ ϑηοίδίβ οοβηοβοογθ 1ἰσϑὲ  ἢδηὶ ἰρϑαπι {{{π|ῈΠπὶ 

Ὀΐογαυθ οαΐοῦ τυ 800} }8 τηοάο ᾿Πογ8 ὀχργοβϑὶί. [ἢ νϑγία Ἰἰθοίΐοῃθ χυϑπὶ 
δηηοίδθο Η Θχϑιηρί τα Οδίνοῦῖ ἴῃ Μυ8600 βϑυαυγηδθο ὀχργθβϑϑυμι, Οἱ Οατιϊδηθ, 

1 Τογυβαϊθιηΐδηυ πη βίνθ Βοηηἀογῆδηυπι δβἰρβηΐοδί. 4 ΖΝ Ο. ὧν 2“. ὡς Μ. 
Οἴ. ποί. 4. 4 [χ] ἢ] Κιλλαίου ἀυτγίευ8, Τογυδαίοπι.. ος Κιλλαίου Α. θυύῦτ) 
ΔΡΟΘΓΘΡἢΔ ἰΠ6Γ 80 ἀἰδβθηςδηΐ, ργορίογθα [τ)οὉ] ργδϑί], αυΐα τη] 0 τηδρὶϑ ὁχ 

ΤΟ 68[, υηπτὴ βϑδοογάοίθπι ΘροΟυγτ τη 6886 4081 ἄυοΒ. Ουοά 4. αἱοϊ(, δτιϊ- 

ου]απὶ δάἀαϊξαπη ἃ 86 γΔ0η6 πυΐα8 {{{1]}} Δ] ἰΘη στη 6586 (ν. 8 Μένανδρος ᾿Απολλᾶ. 
92. 91. 990 Μηνᾶς Μένητος), ἀἰϑοτίθ ηοι βϑἰπχατη φυοᾶ ἰῃ δὸ γὸ ἰῃίθγ ρ6- 
ποίίνυμ οἱ γοὶίχαοβ οδϑὺβ ἰηἰθγοθαϊ ρἷδὴθ Ὡθρὶοχίῖ.Ό Οὐο 8ηηο ΟἸἰδυοίβϑ. 

ΟἸΠἸ]δοὶ ἔ, βδοθγάοβ ἰυογίὶ ἰβηογδιηυβ, δ6ὰ δυρυμπηοηίθηι {{{}} ἀθηλοηϑίγαί, 8]}-- 

ᾳυοΐί δῃηΐβ ροβϑί ἤηθὰ γορηΐ Ρογβδιηθηὶ (838 ἃ. ΟἢΓ.), ὨΟῺ τ}{0 8η[0 8. 

440 ἃ. ΟἾΓ., δθὺ ἀδογθίβ 6886. .8 “Νιβίαηι ταζίοηδηι λαδιέϊ ἑαοίμγαὁ γϑὲ 

ἰαημαγὶβ, ας ἱδραϊίδ, ἄωηι γορυδιίσαθ οαὐϑαὰ ἀοηιο αδϑωπέ, αοσοίάογδ δοϊδί". 

Ὀαῖϊνυβ τοῖς ὑπὲρ τῆς πόλεως πρεσβεύουσιν ραπάοίὶ 80 ἀπαντωμένην, ΠΟ 80 
ὑπολογιζόμενος αἱ αοχίϑιίτηαί {., χαΐ οἸχῃπίηο ἰοἰὰπη Ἰοοῦπι Ὥοη τγϑοίθ ἰη(6]-- 
Ιοχὶ!. 
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Θράικην τόπων ὁ καὶ τῆς καλλίστης [ ἀποδοχῆς ἀξιούμενος παρ᾽ 
16 αὐτῶι διὰ τὴν ἐν τοῖς πιστευομένοις χαϑαρειότητα, ἐϊκεῖνόν τε 

παρ(ελίστατο χρήσιμον γείνεσϑαι τῆι πόλει δ, αὐτός τε πᾶσι τοῖς 
πολίταις [ἐχτενῶς προςηνέχϑη᾽ τῶν τε βασιλέων εἰς ϑεοὺς με- 
ταστάντων 6 καὶ τῆς πόλεως |[ ἐν ἐπιχινδύνωι καιρῶι γενομένης 
διά τε τὸν ἀπὸ τῷν γειτνιώντων Θραικῶν φόβον | “αἱ τῶν ἄλλων 
τῶν ἐχ τῆς αἰφνιδίου περιστάσεως  ἐπιστάντων χαλεπῶν, Μηνᾶς 
Ι καὶ λέγων καὶ πράσσων διετέλει τὰ ἄριστα χαὶ χάλλιστα, ὃι- 

20 δοὺς ἀπροφασίστως ἐϊαυτὸν εἰς πάντα τὰ συνφέροντα τῆι πόλει, 
τάς τε πρεσβείας ἀνεδέχετο προϑύϊμως πρός τε τοὺς στρατηγοὺς 
τοὺς ἀποστελλομένους ὑπὸ “Ρωμαίων εἰς τὴν ᾿ΔΙσίαν 8 καὶ τοὺς 
πεμπομένους πρεσβδευτάς9, ἐν αἷς ἐν οὐδενὶ χαϑυστέρησεν ὃ 
δῆμος, ἀλλὰ πάντα χατωιχονομήσατο!9 διὰ τῆς τῶν πρεσβευόν-- 
των καχοπαϑίας 1,, [| πρὸς οὖς τε ἐπρέσβευσεν δήμους ἐν χαιροῖς 

25 ἀναγχαίοις τὰ λυσιτελῇ τῆι πατρίδι μετὰ τῶν συνπρεσβευτῶν 
χατεσχεύασεν, ἔν τε ταῖς πολεμικαῖς περιστάσεσιν ἀνὴρ ἀγαϑὸς 
ὧν διατετέλεχεν περὶ τὸν δῆμον, ἱερεύς τε ἀποδειχϑεὶς τοῦ | βα- 
σιλέως ᾿Αττάλου 12 ἀξίως ἀνεστράφη τοῦ δήμου, πᾶσαν ὑπομείνας 
φιλαγάϑως | τὴν ἐν τοῖς δαπανωμένοις χορηγίαν, ἐπιστραφεὶς 
οὐ μόνον τῶν πολιτῶν [καὶ] [ τῶν ἄλλων τῶν χατοιχούντων τὴν 

ἃ ΟΒΘΟΙΒΟΩΘΒαΒ ροδί ρῥγοϑ)ϊυὰ δὰ Μαρβηθβίδηηῃ δοτη τ 580} ἃ ἘΟΙΏΔηΐ5 
Ευπηθηὶ ἀδίϑ ογαί. [πουγβίοηΐ 5 νἱοἰπογατα ΤὨΓΘΟΌΙΩ τοδχίπηθ Αἰ] Π1 (4859--- 
189 ἃ. ΟὮΓ.) δοίδαίθ νϑχϑρδίανῦ, Ζὰ0 ἰθιῦρογο ὈίοαΥ δ Βοῖηο Ὀ6]]οΟβἰββίτηβ οἱ 
ΟΡ 6] ἰϑβίγηιιβ ΤΉ δοῦσα ἱταρογίαπ οΟὈἰ ποδί. Ούδγο ϑίγαϊο φάθεῃ ἢΐ6 Βδθθιηι8 
ΑἸ 81} 11 σορίϑγια ἀὰὺχ [886 νἱἀοίαγ. (. ὅ Ῥγδϑϑ ἀΐατη χυοὰ ὕΓΌ 61 

865 π| ἐΠΘΓΘΙῸΣ ἃ ϑίγαίοῃθ ταἰββθι 6586 ρΓΡΟΌΒΌΪ 6 οοηίθοὶΐ 1. 6]. 6. 

Ῥοβί τηουΐθῃ) ΡοΟϑίγοιηὶ Ρουβδιηθηογα Γορ8 Αἰ8]} ΠΠ1 (188 ἃ. (ἢ γ.). [ὕΓ6 

6χ ιἰβ8 7. 6Ο]]6 6]! οἰίδτη Ἀοϊηδηογυπι ἱπηρογῖο 8] δ 500 Ὁ αἰνίη08 ΒΟΒΟΓΘΒ 

αυϊ δηΐθα τρί 08 ἀθογοιὶ ογϑης τηδη 8886. 7 Αγιβίοηϊοὶ 6} } πὰ ἰηαϊσατὶ 

δΡρδγοί. 8 ἴ,. 1ἰοἰηίατη Οταϑϑύυηι Μυοίδηυπι, Μ. ΡοΟΥΡΟΓΏδΏ, Μ᾽. Α(ῃ τη, 

αυὶ δηη15 482---449 8. (ἢν. οχογοί ἰδ ΒΟΙΒΠΟΡΌΠΙ ἰῃ Αϑἰα ργδοίπαγιηί, ἀ6-- 

Βίρηδγὶ τηοηῦΐΐ 7. 9 Αηίο Βο]]}υ Ατϑίοηϊοὶ φυϊηαυθ Ἰομβαίοβ ΒΟΙΏΔΏΟΒ ἴῃ 

᾿Αβίϑῃη τη 8808 6886 ἰοδίϑί Βίγαθο ΧΙΝ ἡ. 646, αυἱ 8ἰη6 ἀυδίο δ ἰη[6}16-- 

δοπαϊ ϑυηΐί. (. 1. 40 80. ὁ δῆμος . 414 ΝΟὨ Γ68 δάνουβδϑ δυΐ ΘϑβΌμη 
χαοηάδιηῃ ἰη(ο]ίοθηη, υἱ (. οογρογαῖ, βἰβρηϊβοδί νοχ, βθὰ Ἰαθόῦθῃι ο( πο] οϑ 8), 

Εἰ ΥἽΒ5 τοαχίτηθ, αὔδηλ ἰομϑίὶ γοϊρυ )ίοδθ οϑϑα ἰῇ 86 βυδοὶρίυπί. ϑ'ο ΡοΪγ- 

ιυ8 Π, 45, 9. ΡΥ, 8, 8 ρΡοΥγυ ἰβαιθ 8118 Ἰοοὶβ ὮΔΟ νοοὺϑ αἱ {ῸΓ. ζ610|88- 
Ἰθῶλ ἢ. 44. 41. “Οιμρηΐά Ὀθη6 οἱ θχ γνοϊπηπίϑίθ οοτροβαϊ, ΡΟρυ]08 0888 ΙΔΒΟΓΘ 

Ἰοραϊογυτϊη᾽. 44 Αἰέδ]οβ οὔῦθβ αἰνίηἶβ ΒΟΠΟΥΪ 5 δῇθοίοβ 6886 οομβίδί (ἀθ 

Αἰίδ]ο 1 οἵ. 4844, ἀθ Αἰΐαϊο Π| Ο. 1. α. 8068. 8010, ἀθ ΑἰΐΔ]0 ΠῚ ΑὉΒΔΩΔΪ, 

ἀοΥ ΒΟΥ]. ΑΚ. 4874 ὑ. 68). Ηϊο δαὶΐ δἰίδὺ δυί (ογ 08 ἰπηαϊσαίοΓ. 
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890 ῬατΒ Ῥυίου. [96 

80 πύλιν, ἀλλὰ χαὶ τῶν παρεπιδημούντων [|ξένων, περιτιϑεὶς τὴν ἐχ 
τῶν ξένων εὐφημίαν τῆι πατρίδι γυμνασίαρχός τε αἱρεϑεὶς 13 

τῆς τε εὐταξίας τῶν ἐφήβων καὶ τῶν νέων 14 προενοήθη, | τῆς 
τε ἄλλης εὐσχημοσύνης τῆς κατὰ τὸ γυμνάσιον ἀντελάβετο χα- 
λῶς χαὶ |[ φιλοτίμως κατεσχεύασεν δὲ τόν τε λουτρῶνα καὶ τὸν 
ἐϊφε! ξῆς 156 οἶχον, ἀνέϑηχεν δὲ χαὶ ἄγαλμα λευχοῦ λίϑου, τά τε 

35 ἐλλείποντα καὶ ὄντα [ἀϊναγχαῖα προςχατεσχεύασεν᾽ ἔν τε τοῖς 
γενεϑλίοις τοῦ βασιλέως καϑ᾽ ἕχαστον Ϊ μῆνα ϑυσιάζων 16 ὑπὲρ 
τοῦ δήμου διαδρομὰς ἐτίθει τοῖς τε ἐφήβοις καὶ τοῖς | νέοις, 
συνετέλει δὲ χαὶ ἀχοντισμοὺς καὶ τοξείας, ἐτίϑει δὲ καὶ ἐπαλείμ-- 
ματα, διὰ τῆς ἑαυτοῦ φιλοδοξίας προτρεπώμενος εἰς ἄσχησιν 
χαὶ φιλοπονίαν τοὺς νέους, ἀνθ᾽ ὧν" ὁ δῆμος ἀποδεχόμενος 

40 αὐτοῦ τὸ φιλόσπουδον χαὶ [᾿Ὶ ἐχτενὲς συνεχώρησεν μὲν αὐτῶι τὰς 
ἐπιγραφάς 11, ἠξίωσεν δὲ ἐπαίνου. διὰ [ τῶν ψηφισμάτων, οἵ τε 
ἔφηβοι καὶ οἱ νέοι ἐστεφάνωσαν αὐτόν τε χαὶ τὸν [ ἐφήβαρχον 3, 
ὧν ἀποδεξάμενος τὴν τιμὴν τῆς δαπάνης αὐτοὺς παρέλυσεν, τάς 
[ τε τῶν ὕπλων ἀναϑέσεις ἐχ τῶν ἰδίων ἐποιήσατο τοῦ τε δή-- 
μου προελομέϊνου νομίσματι χαλχίνωι χρῇσϑαι ἰδίωι, χάριν τοῦ 

48 Μαριϑίγαίυ5 δῃηθυῦϑβ ο8ΐ, 4 δυτδϑτῃ ΓΟΓΌΠ. ΟὙΤΩ ΔΒ. ΟΒΓῸ πὶ ΟΌΓΒΤΩ 

δροί. Νοιῦ οοηπηδθηαίΐ οὑπὰ Πος τηδρίϑιγαία, αὐἱ ἴῃ Ρῥ]ογίϑαθο ατγϑϑοὶβ οἱ-- 

γἱ διῖτ5 ογαΐ, σὙΤΩ ΔΒ δὶ τηϑηβίγαϊ ὁχ ΘρΡΒΘΡοΟγΌ Αἰ σοΟΓΌστΙ ὨΌΤΩΘΓΟ σϑρῖίϊ 

(Ὀ ΠΘΉΡΟΓΚΟΡ ἀδ δρθοδίβ Αἰ ἰοῖβ Ρ. 48). 2. 44, νέους δοίδίο Ὀγουθοίοσοϑ 
6886 αῦυδ) ἐφήβους οσὔπὶ 41} πη} (}}} ἀοοθηΐ ἰαπα Ο. 1. 6. 8849, υδὶ παῖ- 
δες, ἔφηβοι, νέοι Βοο ογάϊΐπθ 86 ὀχοϊρίυηϊ. 1. 48 Ε.-..[..ΗΣ Ο. 1. Αο Ουε- 
ιἰα8 χυϊάθτιη ᾿Ερ[μαϑήν)ης Ξυρρ]εί, χυοά 1. τοίαΐδί τρομθὴβ βραίϊίαπι πο 8υΐ- 
ἤσθγα, ἴρ86 νΘΓῸ Ουϊθδηδηη ἀθ8δ6 ποιηθῃ ᾿ἰδίϑθαίὶξ ὨΟῺ 8556 601} 86 ἰαἰοίυγ. Ὁπ86 

ἀπ βου! (65 ἰοἸ] παν Οδ]νοσίί Ἰοοϊξομο οἱ βιρρὶοιηθηΐο. 46 Μοηϑίσιδ 58-- 
ογδοὶα μδυὰ γαγὰ ϑδϑυηϊ δρυὰ Οὕϑϑοοῦβ, βοὰ ἀΐδεὰ πδίβϑ]θπλ οτηῃϊθυβ τιρηϑὲμτι5 

σθἰοογαίυτη 6556 ργϑϑίθσθ πο ἰγδαΐξαγ. δ πι}}}ἔτὴυ πὶ 88ὴ6 οδὲέ χυοὰ ἰη εἰΐα]ο 

Ἀοβοιίδπο (ἔγ. ΗΪβὲ. ΟΥ. 1 ΒΌΡΡ]. Ρ. ὅ ν. 41) γοίθνυσ ἀΐϑεῃ αυο ΡίοἸθη8608 

γοσχουτῃ ΟὈἰ ἡπἰ58θὲ θοχύοαιυθ τΘΏ86 580 ΓΕ οἰ18 ΟΟΙΘὈγατί. 3. 4Ἴ Ῥοττωη δὶ 

οἱ Ρορυ]α8, υἱ ἀοπαγίβ αἀυδὸ ἀδϑὶβ δοπϑθογαθδῖὶ, ποιηθὴ οἱ τηδρβίγαίυβ ὈΘΏΘ 

ξοδί! τιϑης οΏθη ἰηβογίδογοὶ (οἷ. ν. 94). Ὧθ ἱπάϊοϊ 5 νυἱοίογοτη ΡῈ] 166 ᾿γο- 

ῬοΟπΘΏαΐ5 ἰηἰοΓργοίδιυγ 1., 8θὰ ἰὰ υἱίᾳῃο βοτὶ ἀθθοθαΐ ἢθαᾷαθ συτηηδϑίαγοεὶ 

Βοποτίβ οαυ88 ἤοθδΐ, 8θὰ δοστπῖὰ αυΐ νἱοογδηΐ ̓  ἤϑαὰθ ἀνθ᾽ ὧν δὰ οογέδιηνίηϑ 
πιο δρῃθθοῦαπι οἱ ἱανθησπι, 868 δὰ ομηηΐδ 4086 ΜΘηδ5 ἰῇ τηδοίδίσαία 

ΘΠ βοβϑϑογαί βρθοίδγα νἱἀδηίυγ. 48 Ογτηηδϑίδγομυβ οὔτ οἱ ΘρΒοὶ5 

6Γ ἱπνθηΐθα5 ρῥγαοίπογι, βοχυΐγ υἱ ΘΡΒΟΒΑΓΟΒ 8, “ΌΘΠ 5ΟΪΟΓΌΏ ΘΡΒΘΒΟΓΌΙΩ 

σύγϑιι Βαυΐ5950 ἰρβὰπι Ὠολθη ἱπάϊοδὶ, τηϊπονίβ ἀἰρηὶςας 8 τηδρίϑίγαῖβ δὶ οἱ 

1105 ἱτηρογίο ϑβϑυδίοοῖαβΒ. Ὀϊδιϊησοϊ δῸ5 τηδρίϑίγαῖ 8 (4008 δοηῃίπαθγϑιῃ ἀδ 

ΟΡ. Ὁ. 58) ὁΠ8π) 80 Αττίδηο αἀ159. Ἐρίοί. ΠῚ, 7, 49 τηοηυΐί 1. 



Ι 

946] ΙΝ. Αοίδϑ ἈοιΔη8. 957 

48 νομειτεύεσϑαι 19 μὲν τὸν τῆς πόλεως χαραχτῆρα, τὸ δὲ λυσιτε- 
λὲς τὸ περιγεινόμενον ἐκ τῆς τοιαύτης προςόδου [ λαμβάνειν τὸν 
δῆμον, καὶ προχειρισαμένου29 τοὺς τὴν πίστιν εὐσεβῶς τε χαὶ 
Ι δικαίως τηρήσοντας, Μηνᾶς αἱρεϑεὶς μετὰ τοῦ συναποδειχϑέν-- 
τος τὴν καϊϑήχουσαν εἰςηνέγκατο ἐπιμέλειαν, ἐξ ὧν ὁ δῆμος 
διὰ τὴν τῶν ἀνδρῶν δικαιοσύνην τε καὶ φιλοτιμίαν χρῆται τῶι 

50 ἰδίωι νομίσματι, ἔν τε ταῖς ἄλλαις ᾿ἀρ[χαῖς καὶ λειτουργίαις, εἰς 
ἃς ὃ δῆμος αὐτὸν προχεχείρισται, ἴσον ἑαυτὸν χαὶ δίϊχαιον πα- 
ρείσχηται, βουλόμενος στοιχεῖν τοῖς ὑφ᾽ ἑαυτοῦ πρασσομένοις 
καὶ καϊτὰ μηϑὲν ἐνλείπειν τῆι πρὸς τὸ πλῆϑος εὐνοίαι, φυλάσ- 
σειν δὲ ὀρϑῶς χαὶ δικαίως τὰς ἐνχειριζομένας αὐτῶι πίστεις" 
τό τε δεύτερον παραχληϑεὶς γυμνασιαρχῆσαι ὑπέμεινεν ἐν χαι- 

, δδροῖς δυσχόλοις, τεϑλειμμένων ἡμῶν] [| ἐξ ἐτῶν πλειόνων διά τε τὰς 
Θραικίους ἐπιδρομὰς 21 χαὶ τοὺς περιστάντας τὴν [πόλιν πολέ- 
μους 22, ἐν οἷς ἀπήχϑη μὲν τὰ ἀπὸ τῶν ἀγρῶν πάντα, ἄσπορος 
δὲ ἢ πλείϊζστη χώρα ἐγένετο, αἵ τ᾽ ἐπιγενόμεναι χατὰ τὸ συνε- 
χὲς ἀφορίαι τοῦ σίτου εἰς ἀπορίαν χατὰ χοινόν τε τὸν δῆμον 
ἤγαγον καϑ’ ἰδίαν τε ἕχαστον τῶν πολιτῶν, ἐν οἷς | καὶ Μη- 
γᾶς (ἡ γν 23 πολλοῖς τεϑλειμμένος" πάντα δὲ ταῦτα παραιτησάμε- 

θῦνος, τῶι ϑείω ρ]εῖν 24 τὸν δῆμον. εὐχάριστον ὄντα καὶ τιμᾶν τοὺς 
ἀγαϑοὺς ἄνδρας ἐπιστάμενον, [ ὑπερέϑετο ἑαυτὸν 25 ταῖς τε δα- 

πάναις καὶ τῆι λοιπῆι φιλοδοξίαι᾽ εἰζκελϑὼν γὰρ εἰς [τὴν ἀρχὴν 
τῆι νουμηνίαι συνετέλεσεν μὲν ϑυσίας τῶι τε ᾿Ερμεῖ χαὶ τῶι 
Ἡραχλεῖ! [ τοῖς καϑιδρυμένοις ἐν τῶι γυμνασίωι ϑεοῖς ὑπὲρ τῆς 
τοῦ δήμου χαὶ τῆς τῶν νέων σωτηϊρίας, ἐπετέλεσεν δὲ καὶ δια- 

49 ΡοΟΪγΡ. ΧΥ͂ΠΙ, 84, 7 τῆς δωροδοχίας ἐπιπολαζούσης χαὶ τοῦ χαραχτῆρος 
τούτου νομιστευομένου παρ᾽ Αἰτωλοῖς αἴξ} 1. ὕἱτθτῃ νομειτεύεσϑαι (ἰ. 6. νομῖτ-) 
αυοὰ Ἰαρΐ8 Βαδϑῖ οογγυρίο ϑ6ϑ[! ογ ΒΘΥΤΩΟΩἑ 8 ΙΏΘΓΟῸ ΘΓΓΟΥΪ ἰδρίοϊ δ ἰγί-- 

Ὀυθηάθμηα 5[0 ποῃ ᾿ἰαποί. 20 ἢ6 ΒΟΙΔΙΠΙ 08 ὮδΘΟ γοχ ἰΐδ αἵ Βἰρηί σοί 4611-- 
δογθ᾽ ΡΟΥΓΓΘαΌΘΗΪΘΙ βυΓραίυῦ ἃ Ρο]γθίο, νϑὶαῖ 11, 48, 41. ΙΝ, ὅθ, ὅ. ἡ. 

44 Οἵ, ποῖ. 4. 44 Αἱ. ηοἱ. 7. 48 ΕΝ Ιαρΐ΄8, φυοά οιηθηάδνί. 44 ϑυρ- 

Ιου. ΘΕ. [.ΕἸΝ Ἰαρὶβ ὁχ Ουγιϊΐ ἰθϑε οηΐο, χαρά δοοιΓαίϑϑίαθ Ου τη60 

Βυρρίθιηθηίο οοηνθηΐΐ, ποη ἰΐθαι ουτὰ {ΠΠ|ὰ8 ϑείραπεύϊειν. ΝΘαὰΘ6 [8 τη] 8 

φαΐραβ ρορυ]ὺβ αἰδίοία8 ογαΐ τηϑάθυὶ (815 νοοϑθυϊαπὶ παραιτησάμενος ἰπίογ- 
ῥγοίαϊῃν 7. ργουοοδῃβ δὰ ΡΟΙΥΡ. ΙΓ, 418, 11) Μοῆδϑ ροίογαὶ οὐδογνυδηάο οἱ 

οοἰθηᾶο φορυϊυ. [Ιτὴ0 ἢοο αἰοϊία: ΗΪΒ8 [8118 ΒῈΘΟΌΓΓΟΓΟΘ Οοοηδίυϑ 65, 

ᾳωΐα υἱάοδαὶ στα 6880 ροΟραΪϊ τ οἱ ΠΟΠΟΥθ8 Δίποουθ 5010Ὁ6 Βοιηΐη68 ἀθ 

806 ὈΘὴ6 χηρθγθηίοϑθ (Οἵ, ν. 89, ὉἘδὶ ἰῃ οϑδάθιῃ [6 ᾿ θοάϑιη σγόῦρθο αυἰἰΐαΓγ. 

85 ὑπερτιϑέναι “ΒροΓαγο᾽ (αυοὰ δρυὰ ΑἸΠ6058 ὑπερβάλλειν 68) ἀρυὰ Ροϊγρθίαμη 
ΓΡΘαΌΘἢ 5801 6886 τηοησἱΐ 1. 



298 ῬΔΓΒ ρῥγίογ. [546-- 

θὅ δρομὰς χαὶ ϑέσεις ἀχοντισμοῦ καὶ τοξείας, τῆι δ᾽ ἐσχάϊτηι καλ- 
λιερήσας 26 ἐχάλεσεν ἐπὶ τὰ ἱερὰ οὐ μόνον τοὺς μετέχοντας τοῦ 
ἀλείμματος [ ἀλλὰ χαὶ τοὺς λοιποὺς πάντας, ποιούμενος τὴν 
μετάδοσιν τῶν ἱερῶν χαὶ τοῖς ξέϊνοις. χαϑ᾽ ἕχαστόν τε μῆνα 
ἐπιτελῶν τὰς πρεπούσας ϑυσίας ὑπὲρ τῶν νέων τοῖς [ προεστη- 
χόσιν τοῦ γυμνασίου ϑεοῖς φιλαγάϑως χαὶ μεγαλομερῶς ἐχρῆτο 
τιϑεὶς δια κοντισμούς τε καὶ τοξείας χαὶ διαδρομὰς ἐπιτελῶν, 

Ἴ0 μεταδιδοὺς μὲν τοῖς νέοις τῶν [|τχαλλιερουμένων ὑφ᾽ ἑαυτοῦ 
ἱερῶν, προτρεπόμενος δὲ διὰ τῆς τοιαύτης φιλοδοξίας [ πρὸς 
ἄσχησιν χαὶ φιλοπονίαν τοὺς νέους, ἐξ ὧν αἱ τῶν ϑεωτέρων 
ψυχαὶ πρὸς ἀνδρείαν ἁμιλλώμενίαι καλῶς ἄγονται τοῖς ἤϑεσιν 
πρὸς ἀρετήν᾽ μετεδίδου δὲ τοῖς ἀλειφομένοις τῶν ἱερῶν | τῶν 
ἀπὸ τοῦ ἀλείμματος εἰς οἶχον27, χοινὴν ποιούμενος τὴν φιλαν- 
ϑρωπίαν χαὶ τοῖς ξένοις [ τοῖς μετέχουσι τοῦ ἀλείμματος " προς- 

τ ηνέχϑη δὲ φιλανθρώπως καὶ τοῖς τὰς ἀχροάσεις [[ ποιησαμένοις 
πᾶσιν, βουλόμενος χαὶ ἐν τούτοις διὰ τῶν πεπαιδευμένων τὸ 
ἔνδοξον | περιτιϑέναι τῆι πατρίδι" ἐπεμελήϑη δὲ καὶ τῆς τῶν ἐφή- 
βων καὶ νέων παιδείας, τῆς τε λοιπῆς [ εὐσχημοσύνης τῆς κατὰ 
τὸ γυμνάσιον προενοήϑη, ἐχορήγησεν δὲ καὶ ξύστρας χαὶ ἐπα!- 
λείμματα ἔθηχεν, συνετέλεσεν δὲ χαὶ ἀγῶνα τῶι ᾿ Ερμεῖ καὶ τῶι 
“Ἡραχλεῖ ἐν τῶι ᾿Ὑπερβερεταίωι | τιϑεὶς ἄϑλα πάντων τῶν ἀϑλή- 
μάτων τοῖς τε νέοις καὶ τοῖς ἐφήβοις ὅπλα ἐπίσημα ἐνδεδεμένα 

80 ἐν ὁπλοϑήχαις, ἐφ᾽ ἃ ἐπιγράψας τοὺς νιχήσαντας τὴν ἀνάϑε- 
σιν αὐτῶν παραχρῆμα ἐν τῶι γυϊμνασίωι ἐποιήσατο" ἔϑηχεν δὲ 
χαὶ δευτερεῖα ϑέματα΄ ἔϑηχεν δὲ χαὶ παισὶν ἄϑλα καὶ ὁπλομα-- 
χίας [ ϑέματα ἐφήβοις τε χαὶ ἀνδράσιν, ὁμοίως δὲ καὶ διατο-- 
ξείας καὶ διαχοντισμοῦ: ἔϑηχεν δὲ χαὶ ] ὅπλα μαχροῦ δρόμου 
χαὶ εὐταξίας χαὶ φιλοπονίας χαὶ εὐεξίας" συντελέσας δὲ καὶ 
ϑυσίαν τοῖς [ προγεγραμμένοις ϑεοῖς καὶ κατατροχάσας τὴν εὐαν-- 

8ὅ δρίαν χατὰ τὸν νόμον, ἐχάλεσεν ἐπὶ τὰ [|[ἱερὰ τοὺς ἀλειφομένους 
πάντας χαὶ τοὺς ξένους τοὺς μετέχοντας τῶν χοινῶν, λαμπρὰν | 
ποιησάμενος τὴν ὑποδοχὴν χαὶ ἀξίαν τῶν ϑεῶν χαὶ τοῦ δήμου᾽ 
ἵνα οὖν χαὶ ὃ δῆμος φαίνηται τοὺς χαλοὺς χαὶ ἀγαϑοὺς τῶν 
ἀγδρῶν τιμῶν καὶ τοὺς ἀπὸ τῆς πρώτης ἡλικίας φιλοτίμους γι- 
νομένους περὶ τὰ χοινὰ χαὶ φιλοδοξεῖν προαιρουμένους ἀποδεχό-- 

46 Ργοργίδιῃ νοσδουϊὶ νἱτλ ονδηἶδ80 θα 6 αυϊσαυδιῃ ρ᾿γδθίθυ βἰτρ)ΐσθτη 

88 Ποδηἀϊ ΠΟΘ ἰΏ683890 τηοηυϊί 7. 8|1ὰΐο ΡΟΪΥΟΙ ἰοοοὺ ΠῚ, 441, 6, υδὶ ἴ6-- 

ιἰοὶ8 ονθηΐαβ ποίΐο οοῦῖΐθ ΟῚ Ὠθοθϑϑαῦὶδ ϑϑϑϑῖ. Οἱ, ργδοίοσθα 14]. 47] Νυ- 

ηἰβορηκία ἰη ἢδ0 συοαυθ ΓΘ ἰηθϑί, δὰ 8115 ἰῇ δου πο 5 βθάυϊο σανθθδίυγ, 
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μενος, χαὶ ἐν χάριτος [ ἀποδόσει μὴ λείπηται, ϑεωροῦντές τε 
90 χαὶ οἱ λοιποὶ τὰς περιγινομένας τιμὰς ἐχ τοῦ δήμου } τοῖς καλοῖς 

χαὶ ἀγαϑοῖς, ζηλωταὶ μὲν τῶν χαλλίστων γίνωνται, προτρέπων- 
ες τᾶι δὲ πρὸς ἀρετήν, [ ἐπαύξηται δὲ τὰ χοινὰ παρορμωμένων 

πάντων πρὸς τὸ φιλοδοξεῖν χαὶ περιποιούντων ἀεί τι τῆι |[ πα- 
τρίδι τῶν χαλῶν᾽ τύχηι τῆι ἀγαϑῆι, δεδόχϑαι τῆι βουλῆι καὶ 
τῶι δήμωι, ἐπῃνῆσϑαι Μηνᾶν | Μένητος ἐπί τε τοῖς προγεγραμ- 
'μένοις πᾶσιν χαὶ ἐφ᾽ ἧι ἔχων εὐνοίαι διατελεῖ πρὸς τὸν δῆμον, 
Ι συνχεχῳρῆσϑαι δὲ αὐτῶι χαὶ τὴν τῶν ὅπλων ἀνάϑεσιν ἐπιτε- 

9 λόσαι ποιουμένωι τὰς ἐπιγραφὰς καὶ [|{ ὅτι ἐστεφάνωται ὑπό τε 
τῶν ἐφήβων καὶ τῶν νέων’ στεφανοῦσϑαι δὲ αὐτὸν χαὶ ὑπὸ 
τοῦ δήμου ἀνὰ πᾶν [ἔ]]τος τῆς πανηγύρεως ἐν τῶι γυμνιχῶι ἀγῶνι 
χρυσῶι στεφάνωι, τὴν ἀναγόρευσιν τοῦ χήρυχος | ποιουμένου 
χατὰ τάδε" “Ὁ δῆμος στεφανοῖ Μηνᾶν Μένητος γυμνασιαρχή- 
σαντα δὶς χαλῶς χαὶ [ φιλοδόξως, ἀρετῆς ἕνεχεν χαὶ εὐνοίας 
τῆς εἰς ἑαυτόν᾽. στῆσαι δὲ αὐτοῦ χαὶ εἰκόνα χαλχῆν | ἐν τῶι 
γυμνασίων ἐφ᾽ ἧς ἐπιγραφήσεται᾽ “Ὁ δῆμος καὶ οἱ νέοι Μη- 

100 νᾶν Μένητος γυμνασιαρχήσαντα δὶς χαλῶς χαὶ φιλοδόξως καὶ 
ἀγαϑὸν ἄνδρα γεγονότα περὶ τὸν δῆμον᾽. καλεῖσϑαι δὲ αὐϊτὸν 
χαὶ ἐχγόνους εἰς προεδρίαν ἐν πᾶσι τοῖς ἀγῶσιν, οἷς ἂν ἐπιτε- 

᾿λῆι ὁ δῆμος ποιεῖσϑαι δὲ [ τοῦ στεφάνου“ τὴν ἀνάρρησιν τὸν 
χατ᾽ ἐνιαυτὸν γινόμενον (ον) ἀγωνοθέτην" ἐπεὶ δὲ [ βουλόμενος 
διὰ τὴν ὑπάρχουσαν "περὶ τὰ χοινὰ στενοχωρίαν χαρίζεσθαι “καὶ 
ἐν τούτοις [ τῆι πόλει ἀναδέχεται ἐκ τῶν ἰδίων τὸ ἀνήλωμα τὸ 

105 εἰς τὸν ἀνδριάντα, προνοηϑήτω() [ἵνα ὡς χάλλιστος σταϑῆι, 
ἀναγραψάτω(ι) δὲ χαὶ εἰς στήλην λευχοῦ λίθου τόδε τὸ ψή- 
φιίσμα χαὶ στησάτω() εἰς τὸ γυμνάσιον. 

6 Βοιηίΐηθ8, 4086 ἰῃ ΘρΡ}] 15 580 Γγ8 ΘΟ ΘΟ ὨΟη φροϑϑθηΐ, βθουμπη ἀομλυϊη 

φϑρογίαγθην ((ἷ, ἢ. 8718, 10: τῶν δὲ χρεῶν μὴ φέρεσϑαι). 

294 Τάρυ]ὰ ἱηνθηίδ ἰῃ νἷοο Αὐυαϊὲ (Κἢαϊυαι οἵ. Ὀᾳο8ο- 
5011 αἰβρυϊδί] οηθπ Ρ. 15) αυδίί!ον" ἴθγο ΒογϑγαΩ ϑρϑίϊο ἃ ΤΙ 68- 
58] οῃΐοα βϑρίθῃι Γίομθιη Ὑθγϑ8 βἰΐο. Εχ θοίγρο ἃ Νίοοϊδο Ηδα)}- 
ὙΒοΙηδ5 οοηΐθοίο 6. Ϊ.. Ὠυοθθϑηθ Ἀθνὰθ δγοβόοϊορσρίααθ ΧΧΙΧ 

(878) Ρ. 6 5ᾳᾳ. Βοΐγρο ἄθῃηυο ἱμβρθοίο ἀἰίαυοί ἰοθ05 ϑιηθηάδ- 

νν Ε. ΜΠ|ΠΠ|ῸΡ ον. ὅροὴ. ΧΧΙΧ ρ. 170 8ᾳᾳ. (θ᾽ ῃ 6886 οὐ Βαγοί, 
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ΑΥΟΒίνοθ ἀ685 τ 551 008 80 θη Βα 65 οὐ 1 ΓΑΙ ΓΟ Θ᾽ ὅ6Γ. ΠῚ νοὶ. 

ΠΠ| (4876) Ρ. 916 πα. 97. 

Ἔτους ϑ' χαὶ χ' 1, Πανήμου χ΄. 

Ληταίων 2 οἱ πολιτάρχαιδ προβουλευσαμέϊνων τῶν βουλευ- 
τῶν 4 εἶπαν ἐπεὶ Μάαρχος Ἄννιος Ποπλίου υἱός, ἀνὴρ καλὸς 

δικαὶ ἀγαϑός, ἀποσταλεὶς ταμίας ὑπὸ τοῦ δήμου τοῦ Ῥωμαίων 
ἐπὶ τὰ χατὰ Μαχεδονίαν πράγματα, χαὶ τὸν ἀνώτερον μὲν χρό- 
νον πάντα διατετέλεχεν [ τὴν ἀρχὴν προϊστάμενος τῶν τε χατὰ 
χοινὸν πᾶσιν Μαχεϊδόσιν συνφερόντων, πλείστην δὲ πρόνοιαν 
ποιούμενος τῶν | διαφερόντων χατ᾽ ἰδίαν τῆι ἡμετέραι πόλει, 

10 σπουδῆς χαὶ φιλο[τιμίας οὐϑὲν ἐνλείπων᾽ ἐν δὲ τῶι παρόντι και- 
ρῶι χαὶ τοῦ τῶν Γαλατῶν ἔθνους ὃ συναχϑέντος καὶ ἐπιστρα-- 
τεύσαντος εἰς τοὺς χαϊτὰ Ἄργος " τόπους στρατοπέδωι μείζονι, 
ἐφ᾽ οὖς καὶ ἐκπορευϑέϊνίτΙος Σέξτου Πομπηΐου τοῦ στρατηγοῦ 1 

ιιογτὰθ ΤΜΝΣ. Ομλίογου οἱ οπηθρα γϑιἰχαΐβ Εἰ γ5 δ᾽ φαϑηΐο πιίμογθβ. 

1 ΑΠΌ ὈΓΟΥΪ οἶδ Μδοθαοηΐβδο, ἰηϑι αΐδο 146 8. (Ὦν., υπαθιρί σοϑί 8 οδὲ 

118 ἃ. Ογ. Νδ ἀθ δοῖὰ Αοίίδοϑ, αυ8δθ 88η6 ἰΐθιῃ ἰῃ Μδοθαοῃΐϊα ἴῃ 858 

ΘΓϑί, ἢϊο οοσίίδῦὶ ΠΟ ΡΟβ80 ἴᾳγθ ἱηοηυ Ὁ. 4 Βίορῃ. ΒΥΖ. Λητή, πόλις. 

Μακεδονίας, ἀπὸ τοῦ πλησίον ἱδρυμένου Λητοῦς ἱεροῦ, ὡς Θεαγένης Μακεδονι- 
χοῖς᾽ τὸ ἐθνιχὸν Ληταῖος. 8 Ἰάθιη ϑυμητηβ πηϑϑἰβίγαί8 οἰΐδπὶ ΤῊ658810-- 
ηἶσδθ ἰαἱΐ (Ατολίνθβ 468 τη 551 0}8 ϑδοίθηϊ. οἱ "{{{. 86γ. 111 Τ΄ ΠῚ ῥ. 2901 ἡ. 1). 

4 γιάθηίον τηδρίϑίγΓαί5 801} ἰῈ8 οὔτὴ ΡΟρυΪο δρθηαὶΐ μδθυΐβ86, ἰΐ αἱ ῥγοθυ- 
Ἰθυτηδ Ὠοὴ αἱ ΑἰμΘΗΐ8 Δ ἰρ80 β8θηδία, 86ἀ ἃ τηδρίβίγαι 8 δὰ ρορυ πὶ ἴδστθ-- 

[Ὁ ὅ δοογάϊΐβοοβ ἰμίθι ]οχὶβ Ὦ., αυΐα 64}}} Αϑἰδίἰοἱ ἔὰατα ἰῇ Μδοθάοῃΐϊδιῃ 

ἰΡΓΌΩΡΘΓΘ 0 Ρο(υΐβϑ8θηΐ, γΓοϑηυτῃ δ) σὰ ἃ ἀοπχοῃίογίο ἰῃ ΤὨΓδοίδ οοηϑί!- 

ἰαἰαχη [|| δοίδίθ ἤοὴ ἰδ [υἰδ8οὲ (ΡΟΙΥΡ. ΙΡ, 46). Ιηᾶθ ἃ ΡῬογβϑὶ δοίδίθ, 

ααϊ 6θ08 ϑυχὶ α σοηΐγα Ἀοϊηδηοβ νορσαββϑοί (Ρί αἱ. Αθπλ. Ρϑ}. 419), 608 ΤΗΓδ- 

οἶδπὶ Μδοθαοηϊδιηααθ ἰάθη ἀθπλ ἱπουγβίοη 8 γὙΟχϑβ80; ἃ. 48 ἃ. ΟὮγ. ἃ 

Μ. Οοβοοηῃΐο ἰῃ ΤὨγδοίδ Ῥυ}]508 6586 ([ἰἷν. Ρ6γ. ὅ6), 4144 ἃ. (μγ. Ν. Ροζγοῖο 

Οδἱοηὶ οἰδάδιη ἰη(]} 556 (ἷἱν. ΘΓ. 68. ΕἸΟΡ. 1, 88, Ἐπίγορ. ΙΥ̓́, 40), 8604 ἰη- 

ΒΟαΌΘΗ ΔΠηὴ0 ἃ Τ΄. Ὠίάϊο 808 6556 οἱ ἃ Μ. 1ἱνίο ἴγσϑη8 Ὀδηθνίπ αι) ΘΧΡῸ]- 

805. 686 .ϑίορῃ. ΒγΖ. ΓΑργος " ἑβδόμη (πόλις) κατὰ Μαχεδονίαν. Οὐυδὸ ὑγ08 
αὐυοὰ ὨὨυδβαθδηη Δ8}}Π' ΟσοΟΙΛΙΘΙ οΓαῖαῦ, Ὡδαυδαυδπὶ 5818 οαυ8δ8θ οϑὺ ΟΌΓ 

Ομ) Ομ θβηΐο θ8 1) ὨΘΘΘΙΏΠΒ ὑπαυδη [υΐ886 οἱ ἄργος ἢΟΟ Ιοδο Ποιήθῃ 8ᾧἢ- 

ῬΘ]]δ γα 6586 οἱ Θδπηρυι ϑἰβη  ἤοδΓο. ϑἰα  ὈΔΙΏ 8. 1 ῬΓῸ ῥγδθϑίογθ ὕΓο- 

Υἱποίδιῃ Μδοθαοηΐδιῃ ΟὈἰΐποθαῖ; στρατηγὸς ΡῥΓῸ ἀντιστράτηγος ἀἰϊοίατη δηςᾳαΐοτα: 
ἸΏΟΓΘ υἱ ὅπατος (στρατηγὸς ὅπατος) ρτο ἀνθύπατος (οἷ. 1993). Β6[6}}} αΐὰ8 {1- 
ἰα]} (Θϑιἱπιοηΐο Ζυχαρίϊ! σοηϊδοίαγαιῃ ((οχηηι. Θρίογ. ΠΡ. 167 544ᾳ.) φαΐ 0. 

Μοίθι τὰ δηηΐβ 119---117 ἃ. ΟἾγ. Ῥιοσοηβα θη Μϑοθαοηΐδθ [886 5ἰδίαϊ, 
δἀηοίανϊ ἡ ὮὉ. Οοίθγαμη οὐτὴ οοῃδίοί φαΐ (η. Ῥοιμηροὶ ϑίγαθοηΐβ 608. 89, 

ἅγ0 (η. Ροιροὶ Μαϑῃΐ, ργδθῃοτηθῃ ϑθχίῃβ ἔμ 856, σταϊὶ αυϊἄθεα ἤθἢ ἀυρίπαι 
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χαὶ παραταξαμένου μετὰ [τἰῶν ἰδίων στρατιωτῶν, ὃν χαὶ συν- 
16 βάντος ἐν τῆι μάχηι τελευτῆσαι, [| ϑλιβομένων γε διὰ τὴν αἰτίαν 

ταύτην τῶν στρατιωτῶν, ἐπεξελθὼν Μάαρχος ὁ ταμίας ἔχων 
τοὺς ὑφ᾽ ἑαυτὸν τεταγμένους ἐτρέϊψίατο τοὺς ὑπεναντίους χαὶ 

᾿ τοῦ τε πτώματος 8 ἐχράτησεν χαὶ ποίλ]]λοὺς αὐτῶν ἀπέχτεινεν, 
ἐχυρίευσεν δὲ χαὶ ἵππων χαὶ ὅπλων πλε[ιόνων, τῶν τε ἐν τοῖς 

20 προχειμένοις τόποις φρουρῶν προνοηϑεὶς τῆς [σωτηρίας μετέ- 
πέμψατο εἰς τὴν παρενβολήν, μετ᾽ οὐ πολλὰς δὲ [ ἡμέρας ἐπι- 
συναχϑέντων τῶν Γαλατῶν ἱππέων ἔτι πλειόνων χίαὶ] [ συνεπελ- 
ϑόντος μετ᾽ αὐτῶν Τίπα τοῦ τῶν Μαίδων 9 δυνάστου μετ᾽ ὄχλ[ου 
Ι πλείονος, ἔστεξεν 10 τὴν ἐπιφερομένην τῶν βαρβάρων ὁρμὴν καὶ 
ἑτέρους 11 μὲν στρατιώτας ἐπὶ συμμαχίαν παρὰ τῶν Μαχεδό- 

26 γῶν οὐ χέχριχε [ μεταπέμψασθαι διὰ τὸ μὴ βούλεσϑαι ϑλίβειν 
τὰς πόλεις τοῖς ὀψίω)νίοίις 12,) προελόμενος δὲ μένειν τοὺς 
ὄχλους ἐπὶ τῶν ἔργων, ἐχπορευϑεὶς μεϑ᾽ ὧν εἶχεν ἐν τῆι παρεμ- 
βολῇι στρατιωτῶν χαὶ οὐθένα χίνδυνον οὐδὲ χα[χο  παϑίαν ὑπο- 
στειλάμενος παρετάξατο χαὶ ἐνίχησεν τοὺς πολεμίους μάχηι μετὰ 
τῆς τῶν ϑεῶν προνοίας, καὶ πολλοὺς μὲν αὐτῶν ἐν χειρῶν νο- 

80 μαῖς 13 ἀπέχτεινεν, οὺς δὲ ζωγρίαι:6 συνέλαβεν - ἵππίωνν 1δὃ τε 

ο8[, αυΐῃ ἢἰἰσ 'ρ86 810, φὰϊ ΡΓῸ Ὀγδθίοῦυθ Μδοθάοῃϊΐϊδθ δῆῃο 117 ἃ. ΟἿνγ. ἴῃ 

'Ῥυσηᾶ ΟΔ6808 68. 8 Ῥυρβῆδθ ἃ Ῥοϊῃροίὶο Οοὕτη (618]}19 δοιῃμλ 8886 ἰοΟΟΌΓΩ 

ΘΘΘΒΟΡΌΙΩ ΟΟΥΡΟΓΙ 8 δοορογίαμλ 860 νὸχ ϑβἰρηϊῆοαγο ἀθροϑί ὁχ βθη θη ΥῸ 1 

σοῆθχα, οἰδϑὶ Ὠΐο βίη αν 8 ΘΟ] ]Θοίϊνα Υἱ δἰ δὲ ἤθη ἱηνθηϊ αν (πτώματα “οὁ8ἃ- 

ἀδνογα᾽ ἃ ῬΟΪΥΘΪο ϑυγραγί τηοηυἱϊὲ Ὦ.). Οδθτίο χαρὰ Ὀυοβοβηΐυβ ναί, ἀϊ- 

γαΐίδηη) Ὑ8]}} ραγίθιῃ (“ἰᾳα ὀγόονθ [αὐδθ ἃ 1᾿ οποοὶπίθ ἀπ σαηνρ᾽) 5ἰϑηϊποδϑγὶ, ἰὰ 

δῸ Ποα ἰΙοσὸ δ] ϑηϊβϑίπαθ) 651. 9 0 Μαράϊβ, ροηίθ Τιγδοίοα, ααΐ θίϑὶ 

ἰαῖη 80 Αἰοχαπᾶγο Μαᾶρηο (Ρ]αΐ. ΑἸοχ. 9) οἵ ροβίθα ἃ ΡΠ ρρο Ὠοιῃθίγι! 

ἔ. (ἰν. ΧΧΥΟΙ, 45, 6 564.) νἱοίὶ ογδηΐῖ, ἰδιῆθη οθἰϊϑῃ ἘΟΙ ΘΠ ΠῚ ἱπ- 

Ρογίο Μδοθάοῃΐδπχ Ὁ6}}}8 Ἰαἰγοοίη  ἰβαὰθ ναϑίδγθ ἤθη ἀοβεϊ θγαηί, Ὁ. ργονοοσαδί 
δὰ Βίορῃ. ΒΥΖ. Ὥδονες. ϑίγα". ΥὯἿ'Ἔἴ. 86. 40 στέγειν “ὙΟΡΥΙΟΥΘ, αγ- 

οθγθ᾽. Οἱ, ΡοΪγ᾽. ||, 58, 3. Ὁ. 41 ΕΤΕΙ. ΟΥΣ ἴῃ Ιαρίἀθ 6886 ἰβϑβίδίιν 
ΜΙΠ6π. ϑαρρίονίς ἰάθη, χαυσπλὰ Ὁ. ἐπίαχτ)οὺς Ιορ 586. 44 ΟΥ̓ΟΝΙ 
18 ΕΝΧΕΡΩΝΝΟΜΑΙΣ ἰἴη ἰαρίαϑ 6886, δϑὰ ἰηΐγα {{| σαὶ Χ δάάϊίδυ 1, γοίία- 
ἢν Ὁ., οοηθντηανίί Μ. Αἰχὺθ δο χυϊάθηλ ΠΟ ϑυρρὶου ἢοο ἰοΐα, 864 ἰηῃ 1ο0- 

απ) Χ Θ᾽ ΘΡΓΌΓΘΤΩ ἰηοἰϑί ϑυθδιϊπ| οοηίθοὶί, αἱ ἰορογοίαυν ἐν ἱερῶν νομαῖς “ἴῃ 
(ΘἸρ]οσυτ ραϑουΐβ᾽. Αἱ Ἰὰ ποὺ ἰοδοὸ ἀϊοὶ πα]10 τοάο ροίυϊΐ, ἱπηῖηο νϑγῦσα 

νἱάϊ! θυςμοϑηίΐαβ, ἀαθτῃ ἸΟΟΌ ΟηἾ8 οὐ οτηΐηο ἰγοαυθης 8 ἰὰ πὰ ΡοΟΙΪγ ὶο ἰῃ- 

ὈΓΪπλ8. ἔδυ, }} 1815 ἐν χειρῶν νόμῳ τηθη[οηθηλ ἰπίοθγοῖ ; θᾶ 80 Βουηΐηθ ΠΟὴ 88- 
((5Β ἄτγδθοθ ἀοοίο ἀθίον [ἃ δίαιθ οογγιρίδ. 65. 14. ζωγρίαις Ὁ., δ΄ υηυχὴ 

τηθᾶο Σ ἰηίοῦ ΑἹ ΘΕ Υ οχϑίατθ ἰθϑίδιν Μ., Β[100] Το Θἢ8 δραὰ ΡοΪΥ θυ πὶ 

ζωγρίᾳ λαβεῖν παυυὰ ΓΑΡΟΙ 6886. 1δ ΙΤΠῸΝ 
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χαὶ ὅπλων πολλῶν ἐχυζρίεϊυσεν, καὶ ἐχ τοῦ τοιούτου τρόπου δια- 
χατασχὼν τὰ πράγματα εὐψύχως | [πεπείραται τοῖς διαδεξαμέ- 
νοις τὴν ἐπαρχείαν 16 ἀχαταφϑόρους πάνταϊς] [ τοὺς ἐν τῆι χώραι 
διατηρήσας ἐν εἰρήνηι τε καὶ ἐν τῆι χαλλίστηι παραδοῦϊναι ὄντας 

8ὅ καταστάσει, πράσσων ταῦτα ἀξίως μὲν τῆς πατρίδος καὶ τῶν] || 
προγόνων, ἀξίως δὲ καὶ τῆς ἰδίας δόξης τε καὶ ἀνδρείας, ἔτι 
δὲ χαὶ τῆς ἐϊν]κεχειρισμένης αὐτῶι πίστεως" διὸ δεδόχϑαι Λη- 
ταίων᾽ τῆι βουλῇι χαὶ τῶι δίη)μωι, ἐπαινέσαι τε Μάαρχον Ἄν- 
γιον Ποπλίου ταμίαν Ρωμαίων καὶ στεφαϊνῶσαι αὐτὸν χάριν 
τῶν πεπραγμένων ϑαλλοῦ στεφάνωι χαὶ τίθεσθαι αὐτῶι | ἀγῶνα 
ἱππιχὸν χαϑ᾽ ἕτος ἐν τῶι Δαισίων μηνὶ ὅταν καὶ τοῖς ἄλλοις 

40 εὐεργέϊταις οἱ ἀγῶνες ἐπιτελῶνται. ἑλέσθαι δὲ καὶ πρεσβευτάς, 
οἵτινες πορευϊϑέντες πρὸς αὐτὸν χαὶ ἀσπασάμενοι παρὰ τῆς πό- 
λεως καὶ συνχαρέντες [ἐπὶ τῶι ὑγιαίνειν αὐτόν τε χαὶ τὸ στρα- 
τόπεδον τό τε ψήφισμα ἀποδώσουϊσιν χαὶ παραχαλέσουσιν ἀπο- 
δεξάμενον μετ᾽ εὐνοίας τὴν τοῦ δήμου πῤοαίρεσιν νῦν τε χαὶ 

45 εἰς τὸν μετὰ ταῦτα χρόνον ἀγαϑοῦ τινος ἀεὶ παραίτιον || γίνεσϑαι 
τῆι πόλει ἡμῶν. ἀναγραφῆναι δὲ τὸ ψήφισμα χαὶ τὸν στέφα- 
γον εἰς ] στήλην λιϑίνην χαὶ τεϑῆναι τῆς ἀγορᾶς ἐν τῶι ἐπι- 
φανεστάτωι τόπωι, προνοηϑέντων τῆς τε ἀναγραφῆς τοῦ ψη- 
φίσματος καὶ τῆς ἀναϑέσεως τῆς στήϊλης τῶν τε πολιταρχῶν 
χαὶ τοῦ τῆς πόλεως ταμίου. ἐπεχειροτονήϑη | ἔτους ϑ8΄ καὶ χ΄, 

ὅ0 Πανήμου χ΄, χαὶ εἰρέϑησαν πρεσβευταὶ τῶν βουλευτῶν || ̓Αδαῖος 
᾿Αδαίου, Λύσων Φιλώτου, ᾿Αμύντας Λιέους 17. 

46 Ρειδοίογθ οδθβϑὸὺ Μ. Αθηΐῃ νυἱοθ ργδοϑίἀΐβ ργονίῃοίΐδθ ἰμηοίαϑ οϑϑί, ἀὰτη 

ϑυσοθβϑοῦ Βοιὴδ τηἰ ἰοτοίῃγ, 41 Νομηθη τηϑηϊΐθβίο οογττυρίαιῃ, 86ὰ αυἱὰ 

Ἰαϊίθδὺ ΠΟῚ 8986 400 Υ. 

248 ΤΑΡα]ὰ ΤΔΡΙΊΟΥ 5 οδ πα αἱ αἰτίη ἱπβοῦὶρίδ (ν. 1.--97 ἰῃ 
[γοηΐθ, ν. 98---Ἴ 923 ἴῃ ρᾶγίθ ἃυθῦβϑα), ἱμνθηίδ 06 γα άθγὰ ΟἹΡἷδθ νθ- 
ἰογὶ5. Ἐαα. Κοθρρθῃ ΑἸ ἱογ μπηθν ἂἃπὶ Νογαρθβίδαθ 468 Ροπίι8. γ᾽η- 
ἀορομδθο 1828. Ρ. 8ὅ βΒᾷᾳ. ΚΟΘΆ]ΟΡ, τυνοὶ Αὐΐβογ θη ἀδν ϑίδαϊ 
ΟΙΡία. Ῥϑίγοροι!ιὶ 4829. ρΡ. 8 544. -Εχ υἱγίᾳβαιθ Θχθρ]185 ΒΟΘΟΚᾺ 

α. 1. 6. 9068. Ουΐ δηΐίο Βοροκμίυμῃ 46 {010 οοπηπηομίαί βαηΐ, 

Θησθγδηΐν ἀρυα ἴρϑαμη. Ῥοδβίθα ἀοοίθ οἱ 5. 016 ἀ6 ἀγρατηθηΐίο 

δίχα ροί 5δί παὰπὶ ἀ6 δρίδίθ μ᾽ θυ βοί(1 αἰββογαΐ Ὑ. Α. ϑοβιηϊαϊ 
Μυ5. ἈΒθη. Υ̓͂ (1886) Ρ. 3587 54ᾳᾳ. ὅ71 544. - 
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ς, Ἔδοξε βουλῇι καὶ δήμ[ω)ι, εἰχάδι΄ οἱ ἄρχοντες χαὶ οἱ ἑπτα 3 

μιιίογᾶθ ΞΠΠΟ. Ομϊογοη οἱ δβίβμμθ τοὶ ᾳαΐβ δαυδηίο ταΐμοῦθθ. Ὠθ 

δϑίαίθ δυΐυβ {{00}} δα πηιοάμππλ ἀΐνθγβαθ ῥγοϊδίϑθ βυηΐ βϑηίθηίίδο; 8θὰ ἀθ ρΡ]6- 

Γίβαυθ ΘΔΡΌΤΩ ὨΟῚ Ορῦβ θϑί ἀΐοθγθ ροϑὲ ϑομι) ἀ{ αἰδραίϊδιοηθτη ἀοοίγ 86 

οἱ δουμηϊηΐβ ρθηϑίῃ; αυἱ φυυστ ἱπριηλἰ8 ΄φυδογογοί, αυΐϊηδτῃ θϑβθηΐ 64}}} φυο- 

Γαμ ἷο τηθηϊίο ἤογοί, ἰὰ δογίθ οἤθοὶί, ἀθ Βοὶβ Βοϊοβδθιυυπλ ἰποοϊθηςίυβ, ἀθ 

Εἰ γῖ8, ἀθ ΘΔ) οσγδθοὶβ Αϑίδθ ΠΟΥ 8 σορίἰαγὶ Π0}]0 πιοάο Ῥο886. [ρ86 608 

ἰηάϊοδγὶ ϑδίαϊαϊ, ααἱ ροϑί οἰδάθιῃη Ὠοὶρμίοϑηη δηηὶ 479 ἃ. αἢγ. Ο(οιηοῃίουϊο 

ἀυοο ἴῃ ΤὨγδοὶϑ σοηβθαϊββθηΐ ἱροῦ ατάααθ βαυπι ουΐα5 σαραΐ οΓαὶ ΤΥΒ ρΓῸΡΘ 

Ηδοιηθι τηοηίθιηῃ 8.18 πᾶ 18 τη σίϑα 00 ργοραβδβϑβθηΐ, ἀοηθο ὕδῦδγο γοθηϑηίθ 

ἃ ΤῊγδοΟΙθυ5 ΓΟ ΘΙ] ]δη ϊθυ.5 ἀθ]οιἱ οβϑϑηΐ (ΡοΙυ. ᾿Υ͂, 46, 4). Οὐυδγθ ἤἡθ4ὰ6 δηΐθ 

ἃ. 278 ὨΘ4ὺ6 ροϑί 2418 ἃ. (ἢν. Ρειοίοσθῃὶ ἃ οἷν 5 Ποῆογο8 ἀθογθίοβ 6886. 

Ουδο αἱ δυμί ἀϊδρυίαϊα ἰδτ φαρϑοίίου αυδήὴ ργορδὈ 6 γ, ἰδηθη ὁχ ΓΘ] 4 }5 

ΒΘὨ ΘΉ 15 ἀπ τηΐῃΐ ἤθη γοίαίδία υἱᾶάθίαν ἃ ϑομβιηγίαςο. Νοιίῆρθ φυομαϊη8 

Θα]αία8β βοογάΐβϑοοϑ ροϊϊυ8 6586 βίαίϊᾳδιωυ8 οἱ {ἰ] τὰ ταθαΐο οἰγοῖίου βαθοῦϊο 

ἃ. (δε. δ)ίθζο ἱῃοίϑυμη, τὯθ8ἃ αᾳυΐϊαθπὶ βθηϊθ ἷα πη} οὐβίαί : Ουοα θηΐ δ. 

αἰοῖῖ, ἀθ δοὸ ρϑηίθ ργοργῖο ροίϊυ5 Ὠουηΐηθ 5008 [586 ΟἸ ΙοΟροΟΙ 88, 58.158. Γ6- 

[6] Π{πγ Ὠδα]ο 347, 40 υδὶ ἰἰάθιῃ Γαλάται δυάϊπηΐ; ααοὰ νόγοὸ ϑοογάϊβοοβ ηἰ- 

τγ18 Γοιηοίδβϑ 8ὺ ΟἹ ία 5668 μαρυΐββ8θ ἀϊοὶξ, βοὴ τηϑίιβ ἰμίθγυδι αι 68 ἱμίου 

ἤηθ58 ϑοοτγαϊβοογα οἱ Ἡγραηΐαι ᾳαδηλ ἰπίθῦ ἤσηὸ οἱ Τυ η ΤὨγδοῖδθ. ἀὸ 

αυοὰ ἀθ τόβῃο Οοιηοπίογίι!! ϑαμηρδὶ: ϑΒομιηϊα 8, ἰὰ ἰῃ 1189 γϑαίοθδ 5406 

Ῥιοραβδίυμη ἴμ580 οἱ Ῥαγίθιη ἀδι] ογαη Ὡοὰ ἰομθο 80 Οἰδία ἀοι ο }ὰ Π8- 

Ὀυΐδ86, ἰᾷὰ οοάθιμ ἰᾳ 6 σοῃίοογο ᾿ἰοϑί 4] 90ΓῸ ἃ. ΟὮΓ. βάθου]ο ἀ6 ϑοογάϊβοῖϊβ 8 

γΘηἾ85886. Νδιηαὰθ ἀσίδγαιη ἰηΐον Μοορβίδαχ οἱ ϑουςῃίδμι ἰηἰου θοίογ ἢ ΟὉΘ65 

οἱ ροίϊοηίίδπι ΔΙ ίθτο 8. ΟἜΓ. 88 ΘΟΌ]0 τηδίογθιῃ [υΐβ86 χυδπὶ ἰθγί]0 φαΘΏδιη ἴᾳ 16 
ἀϊοδὶ ϑομμλ α 18, ΡΙΔὴ6 θη νἱάθο: Εἰθηΐπὶ δίγαρο (ΝἼ1 ρ. 808. 4) αἰδίϊποίθ 

αἰοὶί, Βοογθθιβϑίδπη ἀθησλ, αὐθῖὰ τηθαϊΐϊο βᾶθο ὁ ἃ. ΟὮΓ. ΡὈΥΐμηο ΓΘΘΏΒ586 

σοβϑβίδί, σϑηίθιῃ ρᾶθηθ δὰ ἀθϑρογδαίίοηθιη γράδοίδιῃ ὨΟη Ἰη060 80 νδ886, 8566 

ομηηΐϊδυβ δηϊ ἰπλὶδ σοηϊ θυ8 ἀονυὶοβ τηϑρηὰ ἰπηρογὰ τ σοηάϊἀΐἶ88θ. Ουϊὰ 

αυοὰ πομηϊηδίϊη Ορ68 ἀαδϊογιτη αὐἱ, ἰηΐον ΠΙΥΓΙΟΒ οὐ ΤΏΓΘΟΘΒ ΠδΟϊ αγθηΐ ἃ 

Βοογθίϑία ἀθήησμ [γϑοίδϑ ἤδγγαΐ ἢ ΑΘ ὨοηΏΘ ἰά αιοααθ, φαοά ἱρ86 ϑοῃχγηἰα (8 

ΟὈβοσυδί, Ὠυϑαθϑιη Υγ6] Ὠοϊήθη ἀθίδγυτῃ οχϑίδγθ δρυὰ Ῥοϊγ)ίμυμη, 8818 σγανθ 

ἰοϑεϊπηοηίϊη οϑί, ΘΟΓΌΤΩ ΟΡΘΒ δἰἴθ Ὁ αυοαὰθ 8. ΟἿΓ. 58600}]Ο0, αἱ ἰογίϊο, η1]-- 

᾿ἰυβ τηοτθηΐ! [1550 ΙΔ υἱγύμῃ ἰθγι}ϊ Β860}}}} 511 {{{ὰὉ18 οὐ δὰ ΤὨΓδΟΙΟΟΒ 

1108 Θδ]δίδβϑ βρθοίοῖ, δὴ δ᾽ΐθυο 88 00}.}0 βογίρίι5 ἀθ βϑοογά 8018 ἰη 8} }  ρϑηᾶι5 

Βἰΐ, πο δι άθο αἰϊπαἀΐοαγο. 1}}} ϑδϑηιθη 8θ βογηο ίανθί, δαΐο ᾿ἰΘγαΐυγα:; 86 

ὨΘΌΪΓΟ δγωυηθηίο τηυ]ππὶ ργοδοίίαν, ααΐϊα 1}}18 γϑαϊοη δ {Π{ππ}1} ἤθη διὰ ἴγθ- 

αυθηίοβ βαηΐ, αἱ ΒΟΥ Οἢἶ8 βου ρίαγδονο νἱο βϑιἀΐηθ5 ἀοοαγαίθ ἀϑδηϊτὶ Ἰἰοθδί. 

ὕι ἰη Τα ἱποογία Εἰ] υτ, ρΓΟρίου βἰγαἐ ἰὰἀ  πο ἀγρυιθηῖ 4080 οἱ ἱπίογοθαὶ 

οὐ Ὡ. 441, δίο ροίἰδϑίπηαπι ΟΟ]]οοδηατα αἀὐχὶ. 4 Θυΐϊπᾳυθ Γπθγαηΐ ΟΙΡὶδ6 

δηηυϊ Δγοῃοηῖθβ, συογυμ) ὉΠι8 ῥγἱμοίρθιῃ ἰοσυσα ΟὈἰηθθαΐ, αυᾶγθ ἔγθαῦθη5 

Θδί ἴῃ {1118 (ογταυα οἱ περὶ τὸν δεῖνα ἄρχοντες (ν. 19. Ο. 1. α, 2059. 2076, 
4080. 4084. 3084). ἴθ αυϊπατγίυβ Θγαὶ Ῥτϑϑίογυτη (στρατηγῶν) οἱ δϑαϊ ]ΐαπὶ 
(ἀγορανόμων) παηθτὰβ. Β. 4Φ Ἰη (ἰΐὰ]ο ἰΐοα ΟἹ Ιορο!ίδηο (Βθγτηδο 11] 
Ῥ. 443 ἡ, 1Υ]Ἱ ἸορίαΓ ἐπταδεύσαντὲς ἐπεμελήϑησαν τοῦ ϑησαυροῦ, ἀθίηάἀδ βρᾳυυη- 
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εἶπανϑ" ἐπειδὴ Ἡροσῶν τε ὃ Πρωϊτογένους πατὴρ πολλὰς χαὶ με- 
δ γάλας | χρείας παρείσχηται τῆι πόλει χαὶ εἰς χρημάτων καὶ 

εἰς πραγμάτων λόγον, Πρωτογένης τε διαδεξάμενος τὴμ παρὰ 
τοῦ παϊτρὸς εὔνοιαν πρὸς τὸν δῆμον διὰ βίου διατετέλεκεν λέ- 

10γων καὶ πράττων τὰ βέλτιστα, χαὶ πρῶτομ μὲν παραγενομένου 
Σαϊταφάρνου4 τοῦ βασιλέως εἰς Κάγχῳτον χαὶ ἀπαιτοῦντος τὰ 
δῶρα τῆς παρόδουδ, [ τῶν δὲ χοινῶν ἐξηπορημένων, ἐπιχληϑεὶς. 
Ι ὑπὸ τοῦ δήμου ἔδωχε χρυσοῦς τετραχοσίουϊς], [ τῶν τε ἀρχόν-- 

1ὅ των ϑέντων τὰ ἱερὰ ποτήρια εἰς τὴν τῆς πόλεως χρείαν πρὸς 
Πολύχαρίμον πρὸς χρυσοῦς ἑχατὸν καὶ οὐχ ἐχόντων | λύσασθαι, 

᾿ τοῦ δὲ ξένου δ φέροντος ἐπὶ τὸν [ χαραχτῆρα, αὐτὸς ὑπεραποδοὺς 
δ0 τοὺς ἑχα τὸν χρυσοῦς ἐλύσατο, τῶν τε περὶ Δημοχῶντα ἀρχόν-- 

᾿ς τῶν ἀγορασάντων λυσιτελῶς οἶνον χρυσῶν τριαχοσίων, οὐχ 
ἐχόντων δὲ τὴν τιμὴν [ διαλῦσαι, ἐπιχληϑεὶς ὑπὸ τοῦ δήμου 
ἔδωχε τοὺς | τριαχοσίους χρυσοῦς, ἐπί τα Ἡροδώρου ἱέρεωϊ 

[ὉΓ βορίθιω ποιῃηΐηᾶ, ἀθηΐᾳὰθ ργϑθβουϊ ἰΡ αυδηΐατῃ ῬΘουηἶδ6 ρΓῸ φυοαὺθ 88- 

οὐ βοῖο ῥγίναίο ρϑηάἀθηάυμ 8βἰΐ εἰς τὸν ϑησαυρόν, ἱ. 6. ἰῃ ϑοΙΑΓΪἿΪΏ ΒΔΟΓΌΙΩ 

ἀοὶ δ)ουΐϊυ8. ὕηάθ βϑρίθιυϊ οϑ {1108 ΓΟΘΓΌΪΩ ΒΔΟΓΔΡΓΌΣΩ ΘΓ ὨΔΌυ 586 δΔρρᾶ- 

τοί. Ουο8 Θδοϑάθιῃ 9886 δίαυο μἷο 60 οϑυίίυ8 ϑϑδί, αυΐα οἰυβάθῃιλ ἴογ δοία( 8 

ἀἰα]5 1116 νἱἀθία δίαᾳαθ Ὠἰσ; δ ΦΌΪΟΡ 6886 νἱχ ροίοϑβί ὑγορίου ᾿ἰ{{ ΓΑ Γ ἴ0Γ- ᾿ 

ΙΏ8ἃ8 Οὦ, 804 η6 τη]ΐ0ο ᾳαυϊάθηῃ ΓΘΟΘΏ γα θχἰϑίιηο, αυΐὰ αυδίίογαθοΐλ 

Ὠοϊηΐηϑ (βορίθσηνίγοσῦτη οἱ φαίγυτω) οἠηηΐα αγϑθοὰ ϑυηΐ, ααὰπλ τϑοθπίίο-- 

068 {{{π||| ΟἸἹ ἰορο ἰδ τοίου δῦ ποιρίηΐθυβ ὈδγΡαγβΒ. Ἐογίδϑϑθ λεουν- 

τομένης Ἡροσῶντος ααἱ ΠΠ|ὃ βοχίο ἰοοο ρμδυβογίδί(αν, Ῥγοίομϑηΐβ ἰγϑίϑι. δϑβί. 

8 ΟἹΡίαθ οἰϑὶ ργίναι 8 ̓ἰσθρδΐὶ ριϑἰβοὶία ἴθγγθ (εἰς ηγήσασϑαι), ἰὰ ἰϑίηθῃ πθ6068- 

ΒΆΓΪΟ Ρ6 τηδρίϑίγαίι8 ἢἤοτὶ ἀθρορδί, αυὶ γΓορβδίίοηθϑ 80 1118 ἰδοίδϑ ΡορῈ} 

ἀρ! ογαιοηὶ οἱ βυβγδρ ἰβ δυο Ὀϑηΐ (εἰπεῖν. ὕὉδὶ, υἱ Ὠΐϊο, ποίηο ρῥγίναίιβ 

τοβαίοηἱβ διοίον (εἰςηγησάμενος) Ὠομλϊηϑίανγ, πηδρίϑίταία8 δὺ8 ϑροῃίθ δὰ ρο- 
ΡΪατα ἰα]ογαηί, ἀθίθγαπι (. 1. α. 2059 80]1 ΔΓΟΠΟΙΐΘ8 60 τη 6 0 ἰχηραῃ- 

αν, δὰ α08 δῖος ποϑοίο ᾳὺυ8ἃ ἀθ οϑυϑα δοοθάυῃηίΐί βθρίθυην τὶ. 4 Βορηδθδϑί 

Βἰο ἴῃ ογθηΐα!! Ηγρδηΐβ Παγϊΐβ γερὰ 6 σϑϑΐίοηθ ὉΓΡΪ8 ΟἸθίδθ., ἤθαὰθ ἀἰ88ὶ- 

γῊ1}}15 νοσὶ θδί Βοϑοϊϊ βοηϊθηίίδ, ΘΠ ΘΘΙΟΓΌΙ, (Υ. 88) Γοθθῖ [α]880θ. (δγίο 

φυοά ἰΠ|ς ἀϊοϊ αν ἁϑρόων παραγενομένων Σαΐων Θοτητηοα βϑίτηθ ἰΐα δοοίρί , 
αἱ ἰοί᾽8 ῬοΟρυὶ ργοίθοίίο ἀϊβιίηρυδίυῦ ἃ γορὶβ ἰρϑίυ8 δἀνθηία ααΐ νυ. 9. 84 

ΘΟΙΙΠΘΙΔΟΓΔΙΈΓ. ὅ Ὠοῃᾶ 4086 οἱ ἀδηᾶδ ϑγϑδηΐξ χυοίθηβϑ Ῥγορο ΟἸ δι 80-- 

οϑᾶοθθαί. Νϑιω ἰὰ8 αἰϊχυοὰ υ8ὰ ἀϊυΐαγηο 5.8 }ΠΠ{πτὰ δ βηϊβοδγὶ ατγίοα!ὰβ τὰ 

δῶρα ἰηάϊοαί. Β. 6 ῬοΟΪγΟΠδγπὰ8 δυβθηίαγίυ8, αυοὰ αυδοϑίυβ 56,008 [η8- 

ΧΙΙΏΘ ἃ ὈοΡΘΘ ἢἾ8 ΘΧογοουΐ ϑδοϊθρδΐί. Β. 7 ΑὉ ποιρίηδίίνο ἱέρεως ἀθϑοθη- 

ἄθγο νἱάϊὶ Β. Ιηἰγοά. ((. 1. α. γνο]. 1 Ρ. 408. Οὐδ ποιηϊηδίίναμη πυ6 

ἰοϑίαίγ (ἐ{}}8 ΜΙΙΘΙΪ, ΟἸΙΟΡΟΙ ΡΌΙΤΩ Τηθίγορο 8, χαΐ ἰηΐγα οδἀθίυγ (η. 876, 

4ὴ, Αὐοα 860 ἰογὴϑ νοσαί ἃ 50] δία Ὠιοηγϑὶὶ Τῆγϑοὶβ (ΒΟΚΙς. Αηθοα. 
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95 σιτοδείας οὔσης καὶ πωλουμένου τοῦ σίτου εἰς πέντε 8, χαὶ διὰ 
τὸν χίνδυνον τὸν ἐπιφερόμενον οἱοίμένου δεῖν τοῦ δήμου παρα- 
ϑέσϑαι9 σῖτον ἱκαϊνόν, καὶ εἰς ταῦτα παραχαλοῦντος τοὺς ἔχον-- 
τας, πρῶτος παρελθὼν ἐπηγγείλατο μεδίμνους διςχιλίους εἰς 

ϑοδέκα, καὶ [τῶν λοιπῶν παραχρῆμα χομισαμέϊννων τὴν τιμὴν 
αὐτὸς ἐνιαυτὸν συμπείριενεγχϑεὶς:9 τόχον οὐθένα ἐπράξατο, ἐπί 
τε τοῦ αὐτοῦ ἱέρεω ἀϑρόων παραγενομένων Σαΐων 11 ἐπὶ τὴν 

30 τῶν δώρων χομιδήν, οὐ δυναμένου δὲ τοῦ δήμου δοῦϊναι αὐτοῖς, 
ἀξιώσαντος δὲ Πρωτογένην [ βοηϑῆσαι τοῖς καιροῖς, παρελθὼν 
ἐπηγγείλατο χρυσοῦς τετραχοσίους, αἱρεϑείς τε [ τῆς τῶν ἐννέα 12 

40 άἄρχης οὐχ ἐλαττόνωμ || μὲν ἢ χιλίων χαὶ πενταχοσίων χρυσῶν | πρό-- 
ϑεσιν 138 ἐποιήσατο ἐπὶ ταῖς μελλούσαις | προςόδοις, ἐξ ὧμ. πολ- 

λοὶ μὲν σχηπτοῦχοι 14 | ἐϑεραπεύϑησαν εὐκαίρως, οὐχ ὀλίγα δὲ 
45] δῶρα παρεσχευάσϑη τῶι βασιλεῖ λυσιτελῶς} πραϑέντος τε 

τοῦ στόλου εἰς βασίλεια 15 | χατὰ τὸ ψήφισμα, ἐν ὧι ἔδει τοὺς 
ἀγοράϊσαντας λαβεῖν παρὰ τῆς πόλεως χρυσοῦς | τριακοσίους, 
χαὶ ἀγοράσαντος Κόνωνος, διίὰ τὸ δὲ τὰ χρήματα μὴ δύνασϑαι 

50 δοῦναι τοὺς ἄρχοντας, ἀλλ᾽ εἶναι παϊρὰ τοῖς τελώναις 16, διαλυ- 
σαμένων 17 τὴν ὠϊνὴν πρὸς τὴμ πόλιν, καὶ διὰ ταῦτα τρὶς | 
ἀναπραϑείσης τῆς ὠνῆς, καὶ τὸ τρίτον [ ἀγοράσαντος Φορμίω- 

Ρ. 1197). ἀθίθγαμῃ Ὠἰο οἵ ν. ὅ9 ΚοθΒΙΘΓ 5 [ογτηδιὼ ν ϊράγθιὰ Αἰ σατη ἱΕΡΕΩΟ 

οχὶροί, Κοθρρθηῦβϑ ΙΕΡΕΩ, αἱ ν. 88 υἱγυμααθ Δροσγαρύτῃ ἰῇ [ΟΡΏα ΙΟὨΐο8 

ΟΟὨΒΘΏΙ. 8 Ουυτϊὴ ΟΧ ΠΟΟ ἴοοο 00]]. ν. 49 Δρραγϑαΐ, νοοδου δ εἰς δέκα 
τ] 10 τοΐηυ8 ρῥνοίϊαμι ἰηαϊσαῦὶ ααδϑη εἰς πέντε, [,οἰγοηηία8 νἱαϊξ, ΠΤ ΘΓΌΤΩ 

τησαϊηποῦαη αὐἱ ὕὑη0 δῦτθο ΘΙ ΓΘ ΟΠ ΓΙ. 9 αἴ. 4126, 78 844. 

40 “Ομπι υθηΐα οἱ ραϊζίθηϊία 856 ἀσσοημποάσηδ 60 γὸροίθη58 ἀοδίϊην᾽᾿ ΒοΘΟΚΉΏ. 

41 ἀθῃ8 δὰ ογἰϑηίδιθιη ΗὙρδηΐβ γίρατη ἱποοϊθὴ8 (ἠοῖ. 4)Γ. ὕἱγυτῃ ϑουίῃ!68 

[πϑτξ δὴ αἱ Βοροκμίυβ νοϊαΐξ ϑαγιηδίϊσα, ρουγίεἰογθϑ ἀἰϊυἀΐοθηι. θεχαθ 
υἷβ σα 86 8 ̓ΤὨΤαΟΙρα8 ὁχ Αγομοοδϊ γαριηθηίο ποίΐ8 ργδϑίοὺ. ἰοτίυϊϑτη 

ποι ηἰβ 864. ίθαχ ὨΪΠ1] ποοοϑϑί (18 ἰηογοθαϊί. 42 ῬϑοσηϊδΓΌΙη 

Ρυδ]οαγυθ ΟΌΓΔΏ ΠΟ8 ὨδΌυΪΐθ80 ΟΧ ΠΟ ἶἴρ80 ἰοοο ἰᾳγθ οο]ορὶΐ ΒΟΘΟΚΉ 

ΙηΠοὰ. ῥὑ. 89. 48 “πη απίθοθδϑιη ἀδαδί ρῬοοιμίαην 6 ἰπγὶ8 τϑαξξδοιϑ 

γος ωοπάσηι᾽ Β. Μοῦ προτιϑέναι Θαάθπι) νΥἱ οϑὲ Υ. 437. 160 οἱ ραϑεῖ- 

ΨΌΠ) προχεῖσθαι ν. 4188. 44 ἈορΌΪ 6 ΔρΡΠΔΡηἶ8. ἰτηροτγῖο ϑαθίθοί. 
Β. 4δ 80. ϑα  δρμδτηΐβΒβ. Ἐχ οὔΐβ80 δὐίίουϊο Β. ΟΟἸ]ορί, ὨΟΙ 8 

ΡΥΟΡΥΙ ἰμβίδυ ἢοο νοοδυϊυπ) ἴυϊ880, οἱ τηϑηβοῦθῃ ἰηΐθοὶΐ ᾿Ιοοὶ Ηστο- 

ἀοίοὶ ΙΥ͂, 20 πέρην δὲ τοῦ Γέρρου ταῦτα δὴ τὰ χαλεύμενα βασιλήιά ἐστι. ([π- 
ἰγοᾶ. Ρ. 834). 8904 ποαυδαῦθδιῃ οογΐαπι ταὶ νἱἀθίαγ, αἰγτοδίᾳαο ουπηάθιῃ 10- 

ουτὰ ᾿παϊοαγί. 46 Ρυλ!]οδηὶ 4υ80 δθιδυὶο ἀθθθδηΐ ποπάστῃ ρορθηάθγϑηίΐ 
Β. 4 οποηρ οἱ ϑ8οοίοϑ ἰη 6] ρὶ ἰθθοὶ Β., τγϑοῖθ ϑίῃ6 ἀυδίο, οἰϑὶ βοοίοβ 

ΟΟΠΟὨΐ5 886 δηΐθ8 ΠΟΏ αἰοίθτη οΓδί, 
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δδ γος, συνιδὼν [ Πρωτογένης διότι μεγάλοις διαπτώϊμασι περιπε- 
σεῖται ἣ πόλις, αὐτὸς παρελίϑὼν εἰς τὴν ἐ(χγχλησίαν ἔδωχε τοὺς 
τριακοσίους χρυσοῦς᾽ πάλιν τ᾽ ἐπὶ Πλειστάρχοίυ)] [ ἱέρεω σιτο-- 

θ0 δείας γενομένης ἰσχυρᾶς καὶ πωϊλουμένου τοῦ σίτου εἰς μέδιμ-- 
γον χἀὶϊ δύο τριτεῖς 158, προδήλου δὲ ὄντος ὄσεσϑαι τιμουστέρου, 
ὥςπερ δὲ χαὶ ἐγένετο παραυτίχα ὁ μέδιϊμνος χρυσοῦ χαὶ δύο 
τριτῶν ,19 χαὶ διὰ ταῦτα Ϊ διαγωνιάσαντος τοῦ δήμου χαὶ οἱομέ-- 

θὅ νου [| δεῖν σιτωνῆσαι, εἰς δὲ ταῦτα χρείας παρασχέσθαι τοὺς 
εὐπορουμένους, πρῶτος συνελθούσης ἐ(χγχλησίας ἐπηγγείλατο εἰς 
τὴν | σιτωνίαν χρυσοῦς χιλίους, οὺς παραυτίκα ἐϊνέγκας ἔδωχεν, 

Ἴ0 ὧν τοὺς τριαχοσίους ἀτόχους [| εἰς ἐνιαυτόν, χαὶ δοὺς χρυσίον 
πᾶν χαλχὸν | ἐκομίσατο ἐχ τετραχοσίων 29. πρῶτος δ᾽ ἐπηγίγεί- 
λατο πυρῶν μεδίμνους διςχιλίους πεν[ταχοσίους, ὧν τοὺς πεντα- 
χοσίους μὲν ἔδωχεν | εἰς τέτταρας καὶ ἑκτέα, τοὺς δὲ δισχιλίους 

16 εἰς [ δύο χαὶ ἑπτὰ ἡμιέχτεα, χαὶ τῶν λοιπῶν τῶν | ἐν τούτωι 
τῶι καιρῶι ἐπαγγειλαμένων παραχρῆμα τὰς τιμὰς χομισαμένων 
ἀπὸ τῶν | πορισϑέντων χρημάτων αὐτὸς συμπεριεϊνεγχϑεὶς ἐνιαυ- 

80τὸν τὴν τιμὴν ἐχομίσατο τόϊον οὐδένα πραξάμενος, χαὶ διὰ 
τὴμ Πρωτο γένους προϑυμίαν πολλὰ μὲγ χρήματα, οὐΪχ ὀλίγος 
δὲ σῖτος ἐπορίσϑη τῶι δήμωι" τοῦ τε [ βάσιλέως Σαϊταφάρνου 

86 παραγενομέϊνου εἰς τὸ πέραν2: ἐπὶ ϑεραπείαν, τῶν δὲ ἀρχόντων 
συναγαγόντων ἐ(χγχλησίαν καὶ τήν τε παρουσίαν ἐμφανισάντων 

48 ΚΑΙΔΥΟ Κύὔύφρροη, ΕΙΟΔΥΟ Κοϑθ οι, αυθῃ βϑουΐυβ οϑὲ Β., ἰηἰυγία βὶ 

αυϊὰ νίάθο: Νδιῃ οὐτὴ ἰῃ ΚοΘδΙοσὶ ᾿θοϊ οηθ τριτεύς δυγοὶ ἰογίΐα Ῥὰγβ ἰη(6}}6- 

δοηῃᾶδ βἰῖ, ἰῃ Κύρροῃϊ νϑγοὸ τηϑαϊτηπὶ, ἢ06 ῥγδοίθγθμα τη δὲ συμ αοΐδ βἰηλὶ-- 

Πππἀΐηθ τοσὰμῃ τεταρτεύς οἱ ἑχτεύς ἀοίθηαἑίαγ, χυδθ ἰΐθιι ταθηβΌΓΔο γαπηθηίὶ 
ΒΆηΐ, ΠΟ ἠυτητηΐ (ἀ6 Υ. 64 υϑὶ τριτέα πυτηπιὶ πΠοηθη ἀδργο θη 886 δἰ δὶ νἱ- 
88 οϑί Β., νἱάθ ποῖ. 49), πὰ αυΐὰ δοσυγαίθ γοϑροηάθί οἱ ῥγοίία βἰρη βοδηάὶ 

τοῦ ααΐ ργδθίθγθα ἴῃ δοΟ {ἰ]0 οὐβθγναίαν (οἵ. νυ. 74 εἰς τέτταρας καὶ ἑκτέα), 
ἃ 400 ηὐυβαυδηλ γϑοθα τὰ ηἰδὶ ν. 68. 64 οοτγία ἀθ οδυ88, ἃ6 αυἃ 5ἰαἰΐτ ἀϊ- 
οδίωΏ. Ἐπηθρδηΐαγ ἰβί[Γ βἰησα} 8 δυγοὶβ 43Ω τηραϊπηηΐ. 49 συμηο ἰηἰυτία 
ΒοΘοκδίυ5 8.0] ρογβϑυδϑίΐί ἠοτηΐη 8 τριτεύς ρφοηθίίνυμη 6680, αυὶΐ τριτέων 6886 

ἀοθοθαί. [ττηο τρίτη ποιϊηδίϊνυβ 6ϑί, αυοὰ πυϊηγηΐ ὨΟΙΏΘΏ ἰδ) δοοσυζαίο 
Γοϑροηάοί ἔχτῃ Φωκαῖδι, χυδπ) τριτεύς. ἔγυϊηΘηΠ ΐ ΤὨΘΩΒΌΓΘ τεταρτεῖ οἱ ἑχτεῖ. 
ϑἰπρυ!  ἰσυ τθαϊτηηἱ βδἰηρυ} }8 δΌΓΟοὶ8 οἱ Ὀἱηΐβ ῥαγεθα8 δυγοὶ ἰογ 8 οοηδβίδ- 

θδηῖ. Ουυτὰ ἰσίΓ ὑΠ0 δυγΓθ0Ὸ ὯΘ ὕὑπὺ8 αὐἱάθτῃ ἰηίοϑον πη θα Πηη}}8 {Γἰ [οἱ Θ6- 

Γοίαγ, δοί!θ ἰη 6} ΘΙ Ρ ΟΡ ΠΟΟ 8010 ἰΙοσ0 8 ΓΑϊομΘ 80}1{(1Δ ργοίίδ [γα θηίὶ 

ἰπαἀ!οδηᾶί (ηοί. 8. 48) αἰΒΟΘΒΒΌΠ δἰ. 40 Γοσαϊἱο ΟΌβουγα. ΚοσΒΙΟΥ (αΌΘΙΩ 

1μοίγοηηθ οἱ Βοδοκῃΐϊυβ βϑϑαυυηίυγ) οοηίθοὶς Ργοίοσθηθη δοϑοθηΐοθ τηοο 

δΔΌΓΘΟΒ ΓΘΟΟΘρίβ86, το] χαογὰπη αυδαγηρθηίολυῃ ἰοοῸ 808 γϑααἀϊ 6886. 

41 Ἐ τορίοηρ ΟΙρίδο 84 σίρδι Ηγυρϑηΐβ (η0ὴ Βογυϑίμϑη 8) δοσοβ8ὶῖ. Β. 
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τοῦ βασιλέως χαὶ διόϊτι ἐν ταῖς προςόδοις ἐστὶν οὐδέν, παρελ- 
ϑὼν [ Πρωτογένης ἔδωχε χρυσοῦς ἐναχοσίους, τῶν | δὲ πρεσβευ- 

90 τῶν λαβόντων τὰ χρήματα καὶ ἀϊπαντησάντων βασιλεῖ, Πρωτο-- 
γένους χαὶ | [Α]ριστοχράτους, τοῦ δὲ βασιλέως τὰ μὲν δῶρα | 
[δεξἰαμένου, εἰς ὀργὴν δὲ χαταστάντος καὶ | [τὴν] ἀνάζευξιν ποιη- 

96 σαμένου μετα. ρ[---ἰ-αττ-τ- 1 δὲ καὶ τοὺς ἄρχοντας ἀναξίως [, 
δι᾿ ἃ συνἰελϑὼν ὃ δῆμος περίφοίβος ἐγένετο χαὶ | πρεσβευτὰς 
ἐπὶ τ-- -- τ ττισω...ο0- -τ τ ἔτι δὲ τοῦ πλείστου μέρους τοῦ 
πρὸς τὸμ ποτα]μὸν τῆς πόλεως ἀτειχίστου ὄντος τοῦ τε χα- 

100 τὰ] }} τὸν λιμένα παντὸς χαὶ τοῦ χατὰ τὸ πρότερον) Ι ὑπάρχον 
ἰχϑυοπώλιον ἕως οὗ ὃ ἥρως ὃ Σωσίας 232, | τῶν δὲ αὐτομόλων 
ἐπαγγελλόντωγ Γαλάϊτας χαὶ Σχίρους 29 πεποιῆσϑαι συμμαχίαν 

106 καὶ δύναμιν συνῆχϑαι μεγάλην καὶ ταύτην τοῦ χειμῶνος ἥξειν 
ἐπαγγελλόντων, πρὸς δὲ τούϊτοις Θισαμάτας32! χαὶ Σχύϑας χαὶ 
Σαυδαράτας ἐπιϊϑυμεῖν τοῦ ὀχυρώματος, δεδιότας ὡςαύτως καὶ 
[ αὑτοὺς τὴν τῶγ Γαλατῶν ὠμότητα, καὶ διὰ | ταῦτα πολλῶν 

110 ἐχόντων ἀϑύμως χαὶ παρεσχεασμένων ἐγλείπειν τὴμ πόλιν, ἅμα 
δὲ τῶι χαὶ [| ἄλλα γεγενῆσθαι ἐλαττώματα πολλὰ [| κατὰ τὴγ 
χώραν ἐφϑάρϑαι μὲν τὴν οἰχετείίαν ἅπασαν χαὶ τοὺς τὴμ πα- 

118 ρώρειαν οἰϊχοῦντας μιξέλληνας,25 οὐχ ἐλάττους ὄντας τὸν 
ἀριϑμὸν χιλίων χαὶ πενταχοσίων ] τοὺς ἐν τῶι προτέρωι πολέ- 
μωι συμμαχήσαντας | ἐν τῆι πόλει, ἐγλελοιπέναι δὲ πολλοὺς μὲν 
[ τῶγ ξένων, οὐχ ὀλίγους δὲ τῶμ πολιτῶν ὧν ἕΐνεχεν συνελθὼν 

120 ὃ δῆμος διηγωνιαχὼς καὶ τὸγ [|πχίνδυνον τὸμ μέλλοντα χαὶ τὰ δεινὰ 
πρὸ ὀϊφϑαλμῶν ποιούμενος παρεχάλει πάντας | τοὺς ἰσχύοντας 
βοηϑῆσαι χαὶ μὴ περιιδεῖν τὴν ἐχ [ πολλῶν ἐτῶν τετηρημένημ 
κατρίδα ὑποχείριον γενομένην τοῖς πολεμίοις, οὐδενὸς δ᾽ ἐπι- 

125 διϊδόντος ἑαυτὸν οὔτ᾽ εἰς ἅπαντα οὔτ᾽ εἰς μέρη ὧν ἠξίου ὁ δῆ- 
μος, ἐπηγγείλατο αὐτὸς χατασχευᾶν 26 [ ἀμφότερα τὰ τείχη καὶ 

494 ὕβαυθ δὰ θυ Ἰοου υδ]᾽ ϑοϑίδθ ἤϑῦοΐὶβ ϑίδίῃϑ δὰΐ 5806] } 01 68. 

38 ΗῸΒ δὰ Μ᾽ βί] ηὴ ὨδΟΌΪϊΐαΓΘ Ὠδγγδί Ρ]ίη. Ν, ἢ. ΙΝ, 418 (37), 97. Β. Ρείῖο- 

ΕΪθυ5 8860 }}}}8 Θατ ΠῚ 86468 ΡΟΠΐΟ ὈΓΟΡίοΟΓγαΒ [886 Θχ ἢοΟ {{{π|0 σορφηῃοϑοί Ὁ Γ. 
44 Ηδησ ρσοηίοτῃ οἱ ϑαπμάδεβίδϑ ἰῃ οσοϊἀθηία!! ΗΥΡδηΐβ τἷρα, πίον ΟἸ ἰδ οἱ 
Οδ]αίδ8 δα ΐίαβ86 νϑῦὶ δ'γ}}]6 θϑί, Β 6 345 Μίἰχία οχ ϑουίῃβ οἱ Ογδϑοὶβ 

Ὠδίΐο, ΄υδ ἰῃ οϑάθιῃ γϑρίομϑ ἰδ πουὶϊΐ Ηδγοαοίαβ ΡΥ, 47 ᾿Απὸ τοῦ Βορυ- 

σϑενεϊτέων ἐμπορίου --- πρῶτοι Καλλιπίδαι νέμονται Ἕλληνες Σκύϑαι. 
Ουυσμλ τηοηΐθ8 ἰῇ ἰ[1]18 ἰθυγὶβ8 Οὐηηΐποὸ Ω0}}} ϑἰηΐ, παρώρειαν ἰὍΓΘ ἱπίογργοίθ8 
ἰη 6] χοραηΐ ἀθ ΡΓΒΘΟΓΌΡΕΒ 11Π18 τὶ ρίβ, φυΐθυβ ρ]δηΐοίθ8 ϑογιῃ θα ἃ ᾿ἰΟΓΘ ΓΩΔΥῚΒ 

οἱ δυτηΐϊδυμ ν8}} 058 αἰδιϊοίατ. 46 Εἰυϑιηοαϊ νογθογυ ἰῃ -ἄζω [αἱ Γ8 
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προϑήσειμ πᾶσαν τὴν ! εἰς αὐτὰ δαπάνην καίπερ αὐτῶι προχειμέ-- 
130 νων 27| οὐχ ἐλασσόνωγ χρυσῶν ἢ χιλίων καὶ πενταχοσίϊων, χαὶ εὐϑὺς 

ἐνέγκας εἰς τὴν ἐξχγχλησίαν χρυσοῦς [ πενταχοσίους εἰς τοὺς ἀῤῥαβῶ- 
νας, ἀπέδοτο πάντα τὰ ἔργα ὑπὸ κήρυχα, καὶ παρὰ 38 τὸ τὴν ἀρίϑμη- 
[σιν ποιήσασϑαι ἐξ ἑτοίμου τοὺς ἐργώνας οὐχ ὀλίγα χρήματα περιε- 

185 ποίησε τῆι πόλει" ἔτι δὲ πολλῶν ἐργωνῶν ἐγχαταλιπόντων τὰ ἔρ- 
γα Πρωτογένης τῆι πόλει τὰ μὲν ἔργα αὐτὸς ᾿συντελέϊσατο, " διά-- 
πτῶμα δὲ τῶι δήμωι οὐδὲν ἀνήϊνεγχεν, ἀναλώσας τε εἰς ἀμφό- 
τερα τὰ τείχη [ χρυσοῦς χιλίους πενταχοσίους καὶ τὸ πλεῖστον 

140} διαλύσας χρυσίον ἐχομίσατο χαλχὸν ἐχ τετραϊχοσίων 39: χατε- 
σχεύασε δὲ καὶ τοὺς πύργους χαχῶς διίαχειμένους τοὺς πρὸς 
ταῖς μεγάλαις πύλαις ἀμιφοτέρους χαὶ τὸγ Καϑηγήτορος 80 χαὶ 
τὸγ χατὰ τὴν [| ἁμαξιτὸγ χαὶ τὸν ᾿Επιδαυρίου" ἐπεσχεύασε δὲ 

145 χαὶ τὸ σιτίβολον, χατεσχεύασε δὲ καὶ τὸμ πυλῶνα τὸν ἐπὶ 
τοῦ δείγματος" ἔτι δὲ τῆς πόλεως | ναῦλον τελούσης τοῖς ἄγουσι 
τοὺς λίϑους ἰδιώϊζταις διὰ τὸ τὰ πλοῖα τὰ δημόσια χαχῶς δια- 

150 χεΐσίϑαι χαὶ μηϑὲν ἔχειν τῶν ἀρμένων, ἐπηγγείλατο [[ καὶ ταῦτα 
χατασχευᾶν, ἀναλώσας τ᾽ εἰς ταῦτα [| πάντα χρυσοῦς διαχοσίους 
λόγον ἤνεγκε παραϊχρῆμα᾽ ὧν ἕνεχεν ὁ δῆμος πολλάχις αὐτὸγ 
χαὶ [πρότερον ἐστεφανωχὼς -χαὶ τότε ἐστεφάνωσεν | ἐπὶ τῆι τοῦ 

156 λόγου ἀποδείξει" ἔτι δὲ λοιπῇς οὔσης [| ἀσυντελέστου τῆς κατὰ 

οοηίγδοία ἰῃ {118 ἰγίατη ροβιγθιηογυπ 8. ΟἾΓ. 88 θοῦ ογυ 5818 ἰγθαυθηία 
ϑιαηΐ. Ηδογδο ΧΥ ρῥ. 4713 ποῖ. 4. 47 Ιῃ δηϊθοθβθαῃ ἀαιὶ ἀορθοδηίαῦ 
Ῥγοίοφθῃϊ τ }]6 χυϊησοηί ἀυγοὶ. 6 προχεῖσϑαι οἵ. ποΐ. 48. Βοθοκΐιδ χαΐᾶ 

ν, 4839 ἱπηιροηθαΓΌΩ ἰπ πχοθηΐ 08 γοϑιϊ θη 18 ἰδοίδυ τη θϑάθτῃ ϑυπλτηδ ἴυ 856 

ἀϊοϊίαν, σης Ἰοουπι 8160 ἰηίουργοίδυὶ τϑιαϊ! : Ἥ“Φἐδί οἱ Ῥγοροδίξ5 6556 δυμηι- 

ρίιι5 ων, θαην την [αοὶοπᾶμ5 αμγοογῖν ἡ 6 φωϊησοπίογην. Αἱ βυαρίᾳ8 ἴᾶ- 

οἰθηάϊὶ ποίϊο Ὠυθχαϑη ἰῃ δος δηυηίδίο δχργί μα Γ, ἤθαὰθ προχεῖσϑαι ἰὰ 

βίρηϊῆοδί ααυοὰ Βοθοκῃίυ8 νὰα]ί. 98 ΝΟὴ “ργαθίογηιαην ημοᾶ᾽, υἱ 

Βοθοκμίαϑ ἰπίογργοίδίαυ, 86 “ργορίθγθα φορά" Ῥταθροϑίτίϊο οο ἸοοῸ γαϊ]ϑί. 

Νορθ αυΐαὰ ῥγδϑϑϑθηΐθῃ ρϑουηΐδιθ δοοίρίθρδηΐ, τηΐϊθογο τηθῦοθὰθ ΟΡΘΓἃ 

οἰ οίοραπί, ασυϑηὶ 81 ὀχϑρθοίδηδυπη [υἰβδ8οὶ ἀυτ οἰνὶΐδ8 ῬΘΓΒΟΙΥΘΓΘ ρ05- 

86ῖ. ΝΟαὰθ ορὺϑ οϑδί τοῖς ἐργώναις ΘΠΘηΔΓΘ, δὴ ααστ Ῥγοίορθῃ 68 ΓΕ- 

ἀοιηρίονῖθυϑ ρῥγδϑϑϑηΐθϑ ρϑουηΐδϑ πυτηθγαβϑοί, ἢΐ ΓΌΓΘ5. ΟΡΟΓΔΓ 15 τηογοθάθχη 

Β'Π 6 ΠΟΙᾺ 50 ΓΘ ροΐογδηί. 49 Οἵ. ποί. 90. 580 καϑ' ᾿Ηγήτορος ΒοροΚΒϊτ5 
ἰηίθ! ΠΘρθη8 χατὰ τὴν ᾿Ηγήτορος οἰχίαν (α  χατὰ τὸ Ηγήτορος ἱερόν, 81 ΒοΓΟδ 
αυϑῖῃ δοιηΐηθιη ϑ8ἰδίαθυθ τη8}}18). Αἱ υἱ τϑοίθ οἱ ρογϑρίουβ ἀϊοϊζαν ἐν Διο-- 

νύσου, φαΐα ργϑοροϑβί(ίο ἐν βϑηθί νη ΓΟΩΘΓΘ ΠΟῚ ροίοϑί, δὶς καϑ᾽ ᾿Ηγήτορος 

ΘΠ ρΕο6 ἀϊοὶ Ὠοη Ἰἰοού βίηθ δυίϊσαϊο Ῥγορίον διηθίσυϊ ἴίθη. ἴσο υἱ ἀρὰ 

απ. ΧΙΧ, 949 Ἰορίπη8 πρὸς τῷ τοῦ ἥρω τοῦ ἰατροῦ, ἰΐδ μἰσ ἰῃ οδάθτῃ 6]-- 
ρὲ] βου βοπάυμι ἕαἱξ τὸν κατὰ τὸ ᾿Ηγήτορος. 
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τὸμ Πόσιος πύργον σχοι νιαίας εἰς τὸν ἐπάνω τόπον 81 ἐπιχαλε- 
σάμενος ὃ [ δῆμος ἠξίωσε καὶ ταύτην συντελέσασϑαι τετάρτην 
οὖσαν σχοινιαίαν, Πρωτογένης δὲ οὐϊδὲμ βουλόμενος ἀχαριστεῖν 

160 ὑπέμεινα χαὶ ταύτην τὴν τειχοδομίαν, εἰς ἥμ προέϑηχε χρυσοῦς 
ἑκατόν" ἐκί τε τῆς χοινῆς οἰχονομίας χαὶ ταμιείας γενόμενος 
χαὶ χειρίσας τὰς μεγίστία)ς 82 τῆς πόλεως προςόδους. οὐδένα μὲν 
τῶν τελωνῶν ἐχ τῶν | ὑπαρχόντων ἐξέβαλε, οὐδενὸς δ᾽ ἀπηλ- 

106 λοτρῆμυσε οὐδὲν τῶν ὑπαρχόντων’ συμπεριενεγχϑεὶς [ δὲ τοῖς 
χαιροῖς αὐτῶμ πᾶσι τοῖς μὲν ἀφέσεις ἐποιήσατο τῶγ χρημάτων, 
τοῖς δὲ συμπεριενεγίχϑεὶς χρόνον ὅσον ἠβούλοντο τόχον οὐδένα 

110 ἐπράξατο" πλεῖστα δὲ χειρίσας τῶγ χοινῶν, τρία δὲ | ἔτη συνε- 
χῶς πάντα διώιχησεν ὀρϑῶς χαὶ δικαίως, τοὺς μὲν λόγους ἐν 
τοῖς ὡρισμένοις χρόνοις ἀϊποφέρων,, τὰ δ᾽ ἀπὸ τῶμ προςόδωμ 
πίπτοντα [ ἐν τοῖς τῆς πολιτείας χρόνοις παραδεξάμενος | εἰς χο- 

11 μιδὴν ἑαυτῶι 52, οὐ γεγενημένου τούτου ἐπ᾽ ἀϊληϑείας, ἐξ ὧν 
ἀπέλυσε μὲν τὴμ πόλιν ὀφειληϊμάτων, παρέλυσε δὲ τόχων᾽ τῶν 
δ᾽ ἐν τῆι πόλει [ χαχῶς διαχειμένων πάντων διά τε τοὺς πολέ!-- 
[μϑῦυς χαὶ τὰς ἀφορίας, καὶ τῶν ὑπαρχόντων εἰς τὸ | [μη]θὲν 

180 ἡκόντων, ζητήσαντος ὑπὲρ τούτων τοῦ {|{{δήϊμου ἐπιμηνιεῦσαιϑ4 
καὶ προνοῆσαι χρησίμως |. [τοῖϊς τε δανεισταῖς καὶ τοῖς χρήσταιςϑ5, 
ὀφειλομένων | [αἰὐτῶι χαὶ τῶι πατρὶ χρυσῶν ἑξαχισχιλίων πρῶ- 
τος | [ἐϊπέτρεψε τῶι δήμωι ὃν ἄμ βούληται τρόπογ χρή[ϊσασϑαι] 

186 αὐτῶι" ἀξιώσαντος δὲ ἄφεσιμ ποιήσασίϑαι τοῖς χρϊήσταις ἀφῆχε 
πᾶσι πάντα χαὶ οὐδένα | (ἐπράξατο, -----πττς- Ἰότερον αὑτῶι 
νομίσας εἶναι | ---τ-τττπσττσνσας Ἰ ὑπάρχειν εὔνοιαν τοῦ ἰδίαι 
συμφέροντος ------- ----ς-- τεϑραυσμένος τοῖς ὑπα | ------ - τα 

190 --τ τ πττα-- - --- αὐτοῖς οὐχ ἐλάσσους |] ----τ- τ-τ τ τττττ--τος 

81 Μοθηΐα αἰνίβα ἰαΐ886 υἱάθη Γ ἰῇ ῥδγίθ8. ρδὺΐβ ἰοηρίυἀΐηΐβ, αὰδθ ἃ 

ἴυηθ (σχοίνῳ) αῦο ἀΐγαθηβδθ ϑγϑηΐ, σχοινιαῖαι γοοΔαηίαγ. Αἰαὰθ 68 χυϊάθῃ, 

ἀο αὑὰ διΐο βού οϑὲ, ποῦ Πυμΐη8 είρϑιη ϑθαυΐϊν, 8604 ἃ Ῥοβία 8 ἰυγγί, 

αυδο δὰ δυνίυπ) 8ἰ[α ἰαΐ886 νἱἀοί, ἱπίγουβα8 ρον ἰηϑί ἰη οαϊἰογθι Ἰοσυχῃ. 

Ουδτία αἰοϊίαγ, ἰΐα τθ ὩΓΟΒ 4005 δηΐθα 8 Ῥγοίορβθηθ ϑχϑίγυοίοβ 6886 ὨΔΙΡΓθ.» 

ἴαπλ ο8ι, ἰγ68 σχοινιαίας 906 ο]880 ὈΓΟΡΘΌΪΟ 5:1. ϑ8ηὴθ 111} τ}}}160 χυϊηφοηίβ 
δυΓΟΙ8 ΘΟμϑίδθϑηΐ, κἷο ὩΟῺ δι} } 108 οοηίατη. 864 [1108 ἃ ὉΠ διηθη( 8 6χ- 

ΒΓ χί886 νΥἱαο Ὁ Ῥγοίοβθηθϑ, 08 δηίθα ἰδ ἰῃοοθδίοϑ ρογίοοϊββο. Β. 89 
ΤΛᾺΛΟ 88 Λοοθρία8 τοί] τοὶ ρυ θ᾽ οδθ ρθοσηΐαθ, 88 τὸ γοσὰ ΠΟῊ 

δοσοροῦαῖ, σαΐδ γϑάϊπι8 ῬΌΒ] οὶ, ὁχ χυΐθυ8 οἰν αίθτα ἀθοίία δ᾽ δὶ ρϑυβοὶ νυ 886 

Βουοθαΐ, ΓΘ νόσὰ ἀθίθοογδηϊ. Β. 84. ὈΪΠΠ|Δ[Ο ΡΘΥ Π.ΘΏ865 ΘΟΠΟΘΒ88 οϑὲ ἀ6- 

διιοτίθα8Β. Μϑηϑίγυδο θηΐπὶ οὐδ ὑϑυγαθ. Β. 85 Ὠορίίοτίθυ8. Β. 

ιν ΌΘΥΕἕΘΥ, Β.ΠοΟζο. 1 
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ους οὖς ἅπασι τοῖς | -----τττττττττντ-- πρὸς οὐδένα ε---- 

. 349 Βα5ὶ8 συδάγαία, Ὠ6]1 ἱπ ἃγοθ. Βαά. Κυιηδηυά 5 ̓Ἀϑη- 
ναίου ΠΡ. 183. [Ιορόφιθ Ἀθοδογοῖθβ 8 Ὠόϊοβ ἡ. ὅ6 η.Υ͂. 

Βασιλέα [[τολεμαῖον Σωτῆρα ' | βασιλέως Πτολεμαίου τοῦ δευ- 
τέρου | Εὐεργέταυ 2, Ἄρειος Πτολεμαίου ᾿Αλεξανδρεύς, [ τῶν πρώ- 

δτων φίλων, τὸν ἑαυτοῦ εὐεργέτην [ Διξ Κυνϑίωι χαὶ ᾿Αϑηνᾷ 
Κυνϑίᾳ. 

4 Ριοϊοιηδουβ ὙΠ ϑοίου οὔτὰ τρϑίγο ΟἸθορδίσα γϑρῃανὶ! ἰηἀθ 80 δῇῃο 4417 

Ἴβαιθ δὰ 407 ἃ. ΟἾΓ., Ζὰο ἰθιροῦθ ΑἸοσϑηᾶθν ἰγαίοθῦ Ὡδίυ ταΐποῦ ἰῃ οἱὰβ 
Ἰοσυ βυσοθββίί. ἃ ΡῬιοΙΪΘΙΏΔΘΌ8 Ὑ11 Εὐυογροίθβ 11 (146.---Ἠ.0-017 ἃ. ΟὨΓ.). 

200 Ταρυ]ὰ πηᾶρμᾶ ΤΩΔΡΙΉΟΥΒ ΔΙ ΐ ἱπνθηία ἴῃ ἰηβ]8 Ὠθὶο. 
Βα. ΤΆ. Ηοπι0}16 Βυ]] οἷ 46 σοΡγοϑροηάδηοο Ηθ]]ὀηίΐᾳυθ ΤΥ ([880) 
Ρ. 190. 

ἝἙ, ρμαῖσταί, Ἀπολλωνιασταί, Ποσειδωνιασταὶ οἱ γενόμενοι ἐπὶ 
ὑπάτων [ Γναίου Κορνηλίου Λεντόλου χαὶ Ποπλίου Λιχινίου 
Κράσσου, ἐπὶ ἐπιμελητοῦ | δὲ τῆς νήσου Μηδείου τοῦ Μηδείου 
Πειραιέως, τὸν Ἡραχλῆν ἀνέϑηχαν [ ἀφιερώσαντες Ἡρακλεῖ καὶ 
Ἰταλικοῖς. 

[1{ὲτοτᾶθ. ΑΣΙ͂Ι. 4 97 ἃ. ΟὮν. 

401] Τάρυ]ὰ ἃμοηῆθὰ ἱηνθηία Ἀθρὶὶ. ἘΔ. (. ϑιογῃδίυοὶο 
ΒΟ] οι 461} [ηϑὲ. ἀγοῖ. αἱ Ἀομηᾶ 1878 μ. {8ὅ. 

πὶ πρυτάνιος Νικάνδρου τοῦ Νιχοδάμου, βουλᾶς προστατέοντος 
Σωσιπόλιος τοῦ Δαματρίου, Χίωι:, ᾿ἱππίου δυοδεχάται, ἔδοξε 

Τι[]08, οἰδβὶ δοουγαίί8. δϑίδββ ἀρβηΐϊγὶ ἡϑαυΐϊέ, υἱΐχθθ ἰηΐτϊο 5860 0}} ἃ. 
ΟὨγ. ΡῬγίμοὶ τϑοθηθῖοῦ ἤθη οϑί, χαρὰ τρᾶχίπλο ἰηάΐοοί Ρωμαίων αἀάϊέξατα πγ8- 
εἰδίγαίυ8 Ὑοοδθ}]ο (Υ. 4. 8). 4 Ἡοο οὐδβουγαμ ο8ὲ. [[οουμ δὶ οοῃίίο 
ΒΑ 8 6886 ἱηαϊοαγὶ οοῃίθοί( 8.., ἀυ δ (88 ἰϑιηθῃ ἰρ86. 
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τᾶν ἁλίαί[ι)  χαϑάπερ τᾶν ἐςχλήτωι2 καὶ τᾶι βουλᾶι' ἐπεὶ ὁ 
στραταγὸς τῶν Ῥωμαίων Γναῖος Αὐφίδιος. Τίτου υἱὸς εὔνους 
ὑπάρχει τᾶι ἁμᾶᾷ πόλει, ἄξιος φαινόμενος [ τᾶς αὑτοῦ χαλοχἀά-- 
Ἰαϑίας, δεδόχϑαι Γναῖον Αὐφίδιον Τίτου υἱὸν στραταγὸν Ῥω- 
μαίων στεφανῷσαι ἐν τῶι ἀγῶνι. τοῖς πρώτοις ᾿Αϑανίοις ἐλαίας 
στεφάνῳ |χαὶ πρόξενον χαὶ εὐεργέταν ποιῆσαι τοῦ δάμου τῶν 
Ῥηγίνων καὶ ἐγγόνους. αὐτοῦ, εὐνοίας ἕνεχεν ἃς ἔχῳν διατελεῖ 

ὅ εἰς τὸν δᾶμον τῶν Ῥηγίνων. τὰν δὲ βουλὰν τὸ ἁλίασμα 4 χο- 
λαψαμόέναν εἰς χαλχώματα δισσά, τὸ μὲν ἀναϑέμεν εἰς τὸ βου- 
λευτήριον, τὸ δὲ ἀποστεῖλαι Γναίῳ Αὐφιδίῳ. 

4 ἔςχλητος ΘΟὨΕΟΏΘΙΩ τοΐπογθ τ. δἰ η βοΘΓΘ υἱάθίΣ, δὰ χάδι τορβδίοηθβ 

ἃ βοηδίι ἰογτὶ ἀθθοθδηΐ, ῥγυδαυδτῃ ἰοἰΐ8 ρορυϊὶ βυδτγαρ δ Βυθ ΟΘΥΘηΌΓ. 

Βογίδβδθ 1Πὶ οοπίϊοηί οἱ τηοὰο ἰηίθγογαηΐ, χυὶ οὐ βίηθιη 80 δηξαΐβ ὉγΟὶ8 
οἰνίθυβ γοροίθρδηΐ, χυυτὶ τρδίογι θι18 οουη 8 οἶδ αυΐ ροβίθα οἰν ἰδίθι 

ὩδΟΙΐ ογϑηΐ ἰηίθγοβϑβθηῖ. 8 η}}}}8 γαϊΐο χυδτίο ἃ. ΟἾγ. βδθου]ο Μυ]δβϑὶβ ἰῃΐθσ 

ἴγ68. ἐσ δυδ οἱ ρορυ θα πηϊνογβατα ἰηἰθγοθάθθαὶ (οί. 768). 8 Βοπιο οθίθ- 
τοσυΐῃ ἱρηοίθβ. Νδμὰ ΟὨ. Αὐβάϊῃβ ρῥγϑοίογί 8 ἀρὰ Οἰσοζοπθη Ταβο. Υ͂, 
88, 4184 5'η6 ἀΡ10 ἰάθη ο8( συμ ργοργδθίογο Αβίϑο (δά ἀϊησίοῃ Εδβίοβ ἀθ8 

Ῥγου. 48. ῥ. 6) αυΐ ἰπ ἐἐΐπϊο ἃ. 1. 6. 4849ὺ ἀμδοὶ, ἤοὴ ΤΙ ΕἸ ἀἰοίΓ. 
8ι. 4 1. 6. τὸ δόγμα τᾶς ἁλίας. ΜοοδΡΌϊ απ) ργδθίθγθα ἡπβαύδι οχϑίϑί. 

2 ΤάΡυ]α ἰῃ ἀυδ8 ρᾶγίθε. ἰγδοῖδ, ἱπίον 4088 ρογρϑυοὶ τηοᾶὸ 
γΟΓΒῸΒ ἰηίογοί 880 νἱἀθηΐν. Ργίπιυβ δα ας Ταγρίονν βου οὐχ 

δΟΙΠΙΘη ΡΟ Ἀυδβδίοα ᾿ἰπσυϑ ΟΘΟΠΒΟΡΙρΡίο; ἱπάθ γοροίν ΕΘΟΘΥ 
ΤουΓΏΔ] ἀ68 ϑανδηΐίβ Νουθρ. 880, Ηρο ΘΧΘΙΡ]0 οὐπὶ ΡΒοίο- 
ΦΡΔΡἱοᾶ ἰαρ ἢ ᾿τηϑρίηθ 60]]δίο Θαϊαϊξ οὐ οομητηθηίαγίο ἀροίχίηδθ 
ΡΙθμο 1]]υδίγανϊε Ρ. Βουσδγί, Βυ]]ο ἢ ἀ6 δοΟΥΓΘβροηάδηοθ Ηθ]]6ηΐ- 
αυθ Υ (4884) ». 70 β8α8αβ. ο πομηυ}} 8 {ἰ{}} Ἰοοΐβ αἰϑραίαν 
Ε. ΒΙ485 Μυ8. ἈΠ. ΧΧΧΥ͂Ι ρ. 641 ἡ. 9. 

---- - ἐπειδὴ Διόφαντος ᾿Ασχλαπιοϊδώρου Σινωπεύς;, φίλος [μὲν 
τᾶς | πόλιος] ὦν, πιστευόμενος δ᾽ ἐν [ἅπασιν οὐϑενὸς ἧσσον 
ὑπὸ βασιλέος Μιϑραδάτα Εὐπαίτορος), ἅπαντος ἀγαϑοῦ παραί- 
τιος γίνεται ἑζκκάστω!) ἁμῶν, ἐπὶ τὰ χάλλιστα χαὶ ἐνδοξότατα 

4 Ὀϊορμδηίυβ ΜΙ γί ἀδι8 ὀχογοϊ πὰ ΣΧ ἃ ΜθΙηΟΩ6 (ΕὙΘΔΙ. [ἰἰδ. τ, 
οα. α. Μά]1ον ΠῚ, 546) Μιϑάρου Β] 8 νοοσδίαν, χυοὰ Βαγθδγτιπὶ ὨοτΆθ ἢ ΟΥ̓8ΘΟ0Θ 
ΘΧΡΓΘΒδυ 6880 ᾿Ασχληπιόδωρος Βδυὰ ἱπηργο 10 οοηίοοὶ! Ε. 4 δϑυρ- 
ῥΙονὶ ; φίλος [μὲν καὶ | εὐεργέτας] ὧν Ε. 

44} 
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τὸν [ [βασηλέα προτρεπόμενος, παρα[χ])ληϑεὶς 8 δ᾽ ὑπ᾽ αὐτοί χαὶ 
δ τὸν ποτὲ Σχύϑας πόλεμον ἀναδεξάμενος, [[|[{πἰ|αραγενόμενος εἰς 
τὰν πόλιν ἁμῶν, ἐπάνδρως παντὲ τῶι στρατοπέδῳ τὰν [εἴς τὸ 
πέραν 4 διάβα([σι]ν ἐποήσατο᾽ Παλάχου" δὲ τοῦ Σχυϑᾶν βασι- 
λεῖος αἰφνιδίως ἐπιβαλόντος μετὰ ὄχλου πολλοῦ, παρα [ταξάμε-- 
γος ἐν [Τ]ρυίαι δ, τοὺς ἀνυποστάτους δοχοῦντας εἶμεν. Σχύϑας 
τρεψάμενος, πρῶτον ἀπ᾽ αἰ[ὐϊτῶν 7 ἐπόησε βασιλέα Μιϑραδάταν 
Εὐπάτορα τρόπαιον ἀναστᾶσαι, τοὺς δὲ παροιχοῦντας Ταύρους 5 

ὑ{{φ᾿ ἑαυτὸν ποησάμενος χαὶ πόλιν" ἐπὶ τοῦ τόπου συνοιχίξας, 
10 εἰς τοὺς χατὰ Βόσπορον τόπους ἐχαΐρηϊσενν χαὶ πολλὰς χαὶ με- 

γάλας ἐν ὀλί()ωι χρόνωι πράξεις ἐπιτελέσας, πάλιν εἰς τοὺς 
χαϑ᾽ ἁμὲ τόπους [ἐπ)έ[[στρεψε χαὶ παραλαβὼν τοὺς ἐν ἀχμᾶι 
τῶν πολιτᾶν, εἰς μέσαν τὰν Σχυϑίαν προῆλϑε, παραδόντων δὲ 
[αὐτῶι Σχυϑᾶν τὰ βασίλεια Χαβαίους καὶ Νέαν πόλιν 19, σχε- 

δὸν πάντας ὑπαχόους συνέβα γείνέσϑαι | [βασ]ιλλεῖ Μιϑραδάται 
Εὐπάτορι᾽ ἐφ᾽ οἷς ὃ δᾶμος εὐχαριστῶν ἐτίμασε ταῖς χαϑηχού- 
σαις αὐτὸν τιμαῖς, | [ὡϊςς ἀπολελυμένος ἤδη τᾶς τῶν βαρβάρων 

16 ἐπιχρατείας. τῶν δὲ Σχυϑᾶν τὰν ἔμφυτον [{[αὐὐτοῖς ἀϑεσίαν ἐχ- 
φανῇ χαταστασάντων χαὶ τοῦ μὲν βασιλεῖος ἀποστάντων 13, τὰ 

8 Ἠΐης τϑοίθ οοἸ]ορσὶ! Ε., ἰπ!εο Ὀἰορμαηίσση δοπάυμῃ βὺ Μ|ΠγἀΔ{15 ἰτη-- 

Ρογίο ἰυ͵880, 80ἃ Δ 60 ἰην  δίπιη 8π8 ϑροπίο ἱτπρογίστῃ ΘΧΘΡΟΪ 9 Βυθοορί886. 
ἢ ΤΓΔΏΒΘΡΟΒΒΌΒ ο8ὲ 8:ΠῸΠ}0᾿ ΙΘΔΙΪΒ δησυδίτιη! οὔθ ἰῃ Γἶρα τοθγίἀϊ ἢ }} 5118 

οΥδὶ υγὴϑ ΟΠ ΘΥΒΟΏΘΒΌ8 (ΡΓΟῸρΡΘ ϑδοδαείοροϊξη Ὠοάϊθτηδι). Ε. ὅ Εἴ. δίγαρο 

ΨΙΙ ῥ. 809 (48. πέμψας εἰς τὴν Χερρόνησον στρατιάν, ἅμα πρός τε τοὺς Σχύ- 
ϑας ἐπολέμει Σκίλουρόν τε καὶ τοὺς Σκχιλούρου παῖδας τοὺς περὶ Πάλακχον. ἘΕ. 
6 ΕΝ.ΡΥΙΑΙ Ἰαρὶβ, χυοὰ Βουοσαγίαβ βΒαρρίον ἀυδδηΐοσ, χυῦτὰ ᾿γίογοβ οαϊ- 

ἰογ68 ΡῬοΓΡΘγδΩ [ἔνϑα χ)αὶ Ἰορίββθηί. 7 πρῶτον ἀνάϊνίτων Εουσαγί, ᾳυοὰ 
οἰδβὶ ἰογγὶ ροίϑϑί 8ὶ πρῶτον πϑυίγιτα 6886 δβίαίϊ 8 δὰ τρόπαιον γο]δίυπτη, [8- 
τη6η δρίίπ8 ν᾽ ἀοίυν ἰμα ἴσϑγο ρείμστα οἠπμηίυτι ΜΙ τ ἀδίθπῃ ἀ6 5 ου 8 νΥἱοῖο-- 

Τίϑι γϑρογίββ8β6 (τοὺς ἀνυποστάτους δοχοῦντας εἶμεν); αυδγο Βυρρ!ονὶ ἀπ᾽ αἰὐϊτῶν. 
8 ἴῃ τηϑυ αἰ οη8}} (θγβοηθδί ΤαΌγίοϑο ἰἰμογθ μον Τμθοάἀοϑίαμπι θὲ (ὨΘΥΒΟΠΘ-- 

ΒΌπι ἼΓΡ08. ΚΕ, 9 Οἵ. ϑίγαθο ὙΠ] ρ. 8413 (88. ἦν δὲ καὶ Εὐπατόριόν τι, 
χτίσαντος Διοφάντου, τοῦ Μιϑριδάτου στρατηγοῦ. Ε. 10 πρὸς δὲ τοῖς χαταριϑ- 
μηϑεῖσι τόποις ἐν τῇ χερρονήσῳ καὶ τὰ φρούρια ὑπῆρξεν, ἃ κατεσχεύασε Σχίλου- 
ρος χαὶ οἱ παῖδες, οἴςπερ χαὶ ὁρμητηρίοις ἐχρῶντο πρὸς τοὺς Μιϑριδάτου στρα-- 
τηγούς, Παλάκιόν τε καὶ Χάβον χαὶ Νεάπολις. ϑίγαθο 1. 1. [πα τηράϊα ρϑγίθ 
ΟΒογβοηθϑὶ, Ῥῦορθ οφρρίἀυσμη δοάϊογτησθ δυηρῆθγοροῖ, ᾿δθὸ οδϑίγα ϑδίί8 

[580 Εουσδγίμβ ΟΟἸ]ορὶ οχ Ὡδυγαϊ οηο {ἰ{ι|1 ποδβίσὶ, ποθ ὴ8 ἱ{Π|1 6 ἱπΠΥΘΒΓΌΤΩ 

6686 {ἰ{ἠῸπι ΘΟ] ΓΙ τορὶβ ὦ. 1. α. 4108. 44 Ηδῃο γϑθϑ] ]!]οπθι ὨθῺ τη]10 
Ροβϑί δᾶ 4086 δηῖθ ἠδιγδίδ ϑυηΐ ἰδοίδπι 6886, ἰ[(ἃ υἱὐ οἵη ἀθ χυΐϊδϑ ὮοΟ 

εἰἰα]οὸ ἀἰοὶ[Γ ρῥγίθιο Ἀοπιδηοόσιη οοπίγα ΜΙ  ἀδίοτῃ 6110 ῥγίοσγα ἔμθγίηϊ, 
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δὲ πράγματα εἰς μεταβολὰν ἀγαγόντων, δι’ ἃς αἰτίας βασι- 
λεῖος Μιϑραδάτα Εὐπάτορος Διόφαντον | [πά]λιν ἐχπέϊμψαντος 
μετὰ στρατοπέδου, καίπερ τοῦ χαιροῦ συγχλείοντος εἰς χειμῶνα, 
Διόϊϊφαϊνντος ἀναλαβὼν τοὺς ἰδίους χαὶ τῶν πολιτᾶν τοὺς δυνα- 
τωτάτους ὥρμασε μὲν ἐπ᾽ αὐτὰ | [τὰὶ] βασίλεια τῶν Σκχυϑᾶν, 
χωλυϑεὶς δὲ διὰ χειμῶνας, ἐπιστρέψας ἐπὶ τὰ παραϑαλάσσια, 

20 Κερχινῖτιν 12 || [κατελάβετο χαὶ τὰ τείχη, τοὺς δὲ τὸν Καλὸν 
λιμένα κατοιχοῦντας πολιορχεῖν ἐπεβάλετο, Παλαί[χου] δὲ συνερ- 
γεῖν τὸν χαιρὸν ἑαυτῷ νομίζοντος καὶ συναγαγόντος τοὺς ἰδίους 
πάντας, ἔτι δὲ | [καὶ τὸἠ τῶν ᾿Ῥευξιναλῶν 18 ἔϑνος συνεπισπασα- 
μένου, ἁ διὰ παντὸς Χερσονασιτᾶν προστατοῦσα | [Παρ]ϑένος 14, 
χαὶ τότε συμπαροῦσα Διοφάντωι, προεσάμανε μὲν τὰν μέλλου- 
σαν γίνεσϑαι πρᾶξιν | [διὰ τἰῶν ἐν τῶι ἱερῶι γενομένων σαμείων, 

25 ϑάρσος δὲ χαὶ τόλμαν ἐνεποίησε παντὲ τῶι στρατοπέϊϊδωι" ΔΊιο-- 
φάντου δὲ διαταξαμένου σωφρόνως, συνέβα τὸ νίχαμα γενέσϑαι 
βασιλεῖ Μιϑραδαά [ται Εὐϊπάτορι καλὸν χαὶ μνάμας ἄξιον εἰς 
πάντα τὸν χρόνον᾽ τῶν μὲν γὰρ πεζῶν ἥτοι τις (ἢ) οὐ[[δεὶς 
ἐσώ ϑη 1, τῶν δὲ ἱππέων οὐ πολλοὶ διέφυγον" οὐδένα δὲ χρόνον 
ἀργὸν παρείς, παραλαβὼν [| [τὸ στρατόπεδον] ἄχρου τοῦ ἔαρος 
ἐπὶ Χαβαίους καὶ Νέξαν πβϊλ)]ν ἐλθὼν παντὶ --- --ο- 
---- - φυγεῖν, τοὺς δὲ λοιποὺς Σχύϑας περὶ τῶν χαϑ᾽ ἑαυτο[ζὺς 

80 ἠνάγχασε ἐν τού]τωι 16 βουλεύσασϑαι᾽ εἴς τε τοὺς χατὰ Βόσπο- 

Β00 ἴυτο βϑίαίυϊ! Βουοδῦ. 414 ὝΟἵ. Αγγίδηῃ Ρργίρὶ. 80 ἀπὸ Χερρονήσου ἐς Κερ- 
κινῖτιν στάδιοι ἑξαχόσιοι, καὶ ἀπὸ Κερκινίτιδος εἰς Καλὸν λιμένα, Σχυϑιχὸν καὶ 

τοῦτον, ἄλλοι ἑπτακόσιοι. Ε. 48 “Ῥωξολανοὶ γοσδηίυν ἃ βοτὶρίοτίθυβ. 14 Οἵ, 
Βίγδθο ΥἹ ῥ. 808 ἐν ᾧ (ἴπ ὉΓθῸ Ομθυβοηθ80) τὸ τῆς Παρϑένου ἱερόν, δαίμονός 
τινος, ἧς ἐπώνυμος καὶ ἣ ἄχρα ἣ πρὸ τῆς πόλεώς ἐστιν ἐν σταδίοις ἑκατόν, κα- 
λουμένη Παρϑένιον, ἔχον νεὼν τῆς δαίμονος καὶ ξόανον. Ε. 45 Ετηθπάδν! 
οἱ βυρρίονίε Β]., χυυσμ βθηβὰ ΟδΒΒΌϊη 6886 ἰηἰ 6] θρογοί χαοὰ Ἐ. Θχμϊθοί ἤτοι 

τις οὐ | [διεσώ)ϑη. Ὑογρα ἦ τις ἤ οὐδεὶς βρη! ηοδηξί “Υἱχ χυϊδααδηι᾽, ἰά αυοὰ 
Β. ῥγοβρανὶ! δι᾽αίο Ηογοὰοίϊ ἰοοο 1Π, 140 ἀναβέβηκε δ᾽ ἦ τις ἢ οὐδείς χω παρ᾽ 
ἡμέας αὐτῶν (86. τῶν ᾿Ελλήνων). Οοίογαμ) ἀθ ΒΟ0Ο Ῥγοϑὶὶο ϑίγαρο ὙΠ ἢ. 80θ, 
(χαθτα Ἰοοῦτα αϑὔογὶ Ἐ.) δδθο Βδδοί: οἱ δὲ Ρωξολανοὶ χαὶ πρὸς τοὺς Μιϑριδάτου 
τοῦ Εὐπάτορος στρατηγοὺς ἐπολέμουν ἔχοντες ἡγεμόνα Τάσιον. ἦχον δὲ Παλάχῳ 
συμμαχήσοντες τῷ Σκχιλούρου, καὶ ἐδόχουν μὲν εἶναι μάχιμοι, πρὸς μέντοι συν- 

τεταγμένην φάλαγγα καὶ ὡπλισμένην καλῶς τὸ βάρβαρον φῦλον ἀσϑενὲς πᾶν ἐστι 
χαὶ τὸ γυμνητιχκόν. ἐκεῖνοι γοῦν περὶ πέντε μυριάδας πρὸς ἑξακιςχιλίους τοὺς Διο- 
φάντῳ τῷ τοῦ Μιϑριδάτου στρατηγῷ συμπαραταξαμένους οὐκ ἀντέσχον, ἀλλ᾽ οἱ 
πλεῖστοι διεφθάρησαν. ϑίγεθο ΨΙΙ ᾿. 806 (88. Ἐ, 46 ϑυρριίονὶ! Βουοδεί; 

Ὀγίογοβ χαϑ᾽ ἑαυτοὺς αἰσϑόμενος ἐν τούτωι βουλεύσασϑαι, τηυ]ΐο τη 8 Ὀτοδδ- 

ΒΝ οΓ. . 
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ρον τόπους χωρισίϑεὶϊς 17 χαϊὶ χαταστα] σάμενος καὶ τὰ ἔνίϑμνα.3 
χαλῶς καὶ συμφερόντως βασιλεῖ Μιθραδάται Εὐπίάτορι,] [ τῶν 
περὶ Σαύμαχον 19 Σχυϑᾶν νεωτεριβάντων χαὶ τὸν μὲν ἐχϑρέψαντα 
αὐτὸν 29 βα]σιλέα Βοσπόρου Παιρισάδαν 2: ἀνελόντων, αὐτῶι δ᾽ 
ἐπιβουλευσάντων, διαφίυγὼν τὸν] [χίνδυνον ἐπέβα μὲν ἐπὶ τὸ 

86 ἀποσταλὲν ἐπ᾿ αὐτὸν ὑπὸ τῶν πολιτᾶν πλοῖον, παραίγενό) μείν)ος 
δίὰ χιαὶ παρακαλέσας τοὺς πολίτας, συνεργὸν πρόϑυμον ἔχων 
τὸν ἐξίαπο)στέλλοντα βασιλέα Μιθραδάταν Εὐπάτορα, παρῆν 
ἔχων ἄχρου τοῦ ἔαρος [στρα] τόπεδον πείζιχόν] τε χαὶ ναυτιχόν, 
παραλαβὼν δὲ χαὶ τῶν πολιτᾶν ἐπιλέ[χ]τους ἐμ πληρώμασι 232 
τρισί, ὁρμαϑεὶς ἐχ τᾶς πόλιος ἁμῶν παρέλαβε] [ μὲν Θεοδοσίαν 

40χκαὶ Παντικάπαιον, τοὺς δὲ αἰτίους τῆς ἐπαναστάσεως ̓ τιμωρη- 
σάμενος καὶ Σαύμαχον τὸν αὐτόχειρα γεγονότα βασιλέος Παίυ- 
ρι]σάδα λαβὼν ὑποχείριον εἰς τὰν βασιλείαν 28 ἐξαπέστειλε, τὰ 
δὲ πράγματα ἀϊνεκίτάδσατο βασιλεῖ Μιϑραδάται Εὐπάτορι, ταῖς 
τε πρεσβείαις ταῖς ἀποστείλ) λομέναις ὑπὸ τοῦ δάμου συνεργῶν 
εἰς πᾶν τὸ συμφέξρ)ον Χεροονασίταις εὔϊνουν ἑαυτὸν καὶ φιλό- 

4δ τιμον παρέχεται᾽ ὅπως οὖν καὶ ὃ δᾶμος τοῖς εὐεργέταις [[ ἑαυτοῦ 
τὰς χαϑηχούσας φαίνηται χάριτας ἀποδιδούς, δεδόχϑαι τᾶι 
βουϊλᾶν καὶ τῶι δάμωι, στεφανῶσαι Διόφαντον ᾿Ασχλλαπιοδώρου 

᾿ χρυσέωι στεφάϊννωωι Παρϑενείοις ἐν τᾶι πομπᾶι, τὸ ἀνάγγελμα 
ποιουμένων τῶν συμμναμόνων᾽ [ “Ὁ δᾶμος στεφανοῖ Διόφαντον 
᾿Ασχλαπιοδώρου Σινωπέα ἀρετᾶς ὄνεχα χαὶ εὐνοίας τᾶς εἰς αὗὑτόν᾽". 
σταϑῦμεν δὲ αὐτοῦ καὶ εἰχόνα χαλχέαν ἔνοπλον ἐν τᾶι ἀχρο- 

50 πόϊλει παρὰ τὸν τᾶς Παρϑένου βωμὸν καὶ τὸν τᾶς Χερσονάσου᾽ 
περὶ δὲ τούτων ἐπιμείλ[ὲς] γενέσϑαι τοῖς ἐπιγεγραμμένοις ἄρχουσι͵ 

41 Ὠ᾿Βοοββίί, ΒΘΥΒΟΏΘΒΟ οἱ ἰῇ Βοθρογθμη 86 οΘοηίαϊἑ!; 80α [ογαΒ89 γϑοϊ 8 

χρορ(ἠγ σίας ϑαρρΡΙΘ ΌΥ 00]}. ν. 40. 48 ϑευρρ)ονὶὶ Β1455, δαϊθοϊγατη ἰη80]0}- 
6. ἰοσιωδίσα 8 ἔνϑα υἱ ἐκεῖνος 80 ἐχεῖ ϑἰδίθθηϑ: δὰ οὐ Εν, δηΐο ἰοΐδ 

οἰγοῦ 1 δἰγηίϊοη [ἰ {680 ὁ βθὰ γϑιχυδ || γ88 δοχυδηΐθιῃ τηθρηϊ παϊῃθ 
σοηϑρίουσθτῃ 6886 ἰοβίοιυγ, υἱχ 8]1ὰ αἴχυο ὃ {τὰ (αἶ886 ροίθϑί; ὁ ΘΠ ΡῸΓ 

ἰοἴθτα ὑἱα! τὰ τ} 0 ἸΔΪΠΟΡΘ τηοᾶάυ]ο οχδγαίυμι τοίου ἰάθη. 40 Σοβάδα- 
χοὸς Βογίδα 68ὲ δρυὰ Αρρίδη. Μίίηνγ. 79 .; ἰογίδϑθθο ἤδη Ὡοιηΐηΐβ (ΟΥΏΘΙη ΘΧ 

Σαύμαχος ΟΟΥΓΌρίδΥΩ 6586 ἀΐοί( Ἑ, 80 ΒαΌΤΩΔΟΌΙ. 41 Ῥβουβδάθι ἃ 
ὈΑΓΡ ΥΪΒ ργσβϑυτη δὰ ΜΙ τἀ δίοτῃ τοβηυ Βροηίθ ἀοί.} 880 Βαντϑί ϑίγαδο ΥἹΙ 

Ῥ. 800. βϑ08 ΟΠ Γγορίυτῃ ὕὑδ606 δὰ τηογίθηλ σοί ΐδθ6 υἱάσι. Ἐ, 

84 ΤΥΘΒ ΠαΥ͂ΘΒ ὁοίπριθὈ ηΓὍΓ τα ]Π8 ἃ ΟΠπουβοηθβίίδγυ οἰνὶίδίθ τ δ818. 

48 ἴῃ γορηυ πόη βϑυϊηδοὶ (φυοὰ πΌ]υτ ογα ) βδοὰ Μ| γί δε, ἱ. 6. ἰἢ Ρο;- 

πη. Νιῃ ΕΒουοδῦιί ορίπίο, αὶ τὴν βασιλείαν τορίατα ΜΙΗγιἀ6ἢ5 ἰπ6 116 αἱ, 
οὐπὶ υϑὰ ΒΘ Οἠΐβ ἀγαθοὶ ρυβηδί. 
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ὅπως ὅτι τάχιστα χαὶ χάλλιστα | ἠίνηϊαι. ἀναγράψαι δὲ καὶ 
τὸ ψάφισμα εἰς τὰν βάσιν τοῦ ἀνδριάντος, τὸ δὲ εἰς [ ταῦτα 
γενόμενον ἀνάλωμα δόμεν τοὺς ταμίας τῶν ἱερῶν. ταῦτ᾽ ἔδοξε 
βουλᾶι [καὶ δάμωι, μηνὸς Διονυσίου 22 ἐννεαχα.δεχάται, βασι- 

δῦ λεύοντος ᾿Αγέλα τοῦ Α .|}. .ορίνου, προαισυμνῶντος25 Μήνιος τοῦ 
Ἡρακλείου, γραμματεύοντος Δαμ. .[.. «σιος τοῦ ᾿Αϑαναίου. 

Φ4, Ὀοηγϑίαβ τηθηϑἰ8 οἰΐδιη (μα οϑἀοπίοσυσι ογαΐ, 4008 οἱ ἰρ8ο8 Μορδ- 

γΟΠΒίθτη ΟΟΙΟΠΟΒ [υΐ886 οομϑίδί (οἷ, ἤθγηδο ΧΥΙ ὑ. 1467). 45 αἰσυμνᾶται 

Βίο αἱ Οδπαϊοθάοῃθ ((. 1. α. 8794. Ησργῃ. 1. 1.) ἰάθτῃ δαυΐ αἱ ργγίδποϑ νο- 

ὁδηΐυῦ Αἰμρηΐβ, ἰἰαὰ αἱ προαισυμνῶν ΘρίΒίδίδο ὈΓγίδΔηΌ. γθδρομπάθϑί. 

08 ΤαΑῦυϊ]α τρϑγιηουὶβ δ]ὲ ἱηνοηΐα ΕΡμθϑὶ ρῬΓΟρΡΘ δαυδθάυο- 
τὰ οὐ ἱπᾶθ ἰγϑη8]δίϑ ΞιΩΥΓΏΔΙη, υδὲ οχϑοῦ ρδὶύ Δα ἀϊηρσίοη οἱ 
ΘΟ αν δά. 1,0 048 Α516 -τηϊηθυγο ἢ. 18θα. 

[--τ- -ττττ-- τοῦ ὃε δήμου [ φυλάσσοντος τὴν πρὸς Ρωμαίους 
τοὺς χοζινοὺς σωτῆρας παλαιὰν εὔνοιαν καὶ ἐν πᾶσιν τοῖς ἐπι- 
τασσομέϊνοις προϑύμως [ συμφρον)οῦντος "1 Μιϑραδάτης Καππα- 

ὅ δοχίας 2 βασιλεὺς παραβ᾽ὰς τὰς πὶρὸς Ρωμαίους συνθήχας καὶ 
συναγαγὼϊν τὰς δυνάμεις ἐπίεχείρη)σεν κύριος γενέσϑαι τῆς μη- 
ϑὲν ἑαυτῶι προ[ςηχούσης [ χώραϊς, χαὶ προχαταλαβόμενος τὰς 
προχειμένας ἡμῶν πόϊλεις ἀϊπάτίῃ ἐχράτησεν χαὶ τῆς ἡμετέρας 

[ἱυογαθ, σοίθγοααίϊη ὙΟΙζΆΓΘ8 ὈΥδοίου ΑἸ, ρ] γα αὰθ ῥΓῸ ᾿ἰποὶ8 ΓϑΟΐδ 16- 

ΥἹΘΡ ἱπουγνδίδβ ΒαΡθηΐ. 4 Ἑρμοβὶὶ ἃ. 88 ἃ. ἀμγ. σὰπὶ γο]ϊᾳαΐϑ Αϑίϑδο οἱ- 
νἱ αἰ δυ8 δὰ ΜΙ[γΙἀδίθμη ἀθίθοθγαηϊ οἱ οἶνθϑ Ἀοϑη08 4υἱὨ ἰδὲ σΟΙΔΙΟΥΡΔἢ- 

[ἊΓ ἰηἰονίοοογδηῖ. 809 χυυτ τορἕὶϑ οὐ αθ] δίϑηι δὲ ἀναγ (δῖ δαηάθ ὀχρογίΐ 

οϑβθηΐ, 80} ἤηθιη δῃηὶ 86 ἃ. (ἢν. δαί ἰηἰτἷο ἰηΒοαθθη 8 Ζθηοθῖο ΜΕ τα 8 

τηϊ πὶ ἀπο, φαΐ ΕΡΒΘΒΌ νϑηογαὶ, ἰηίογίοοίο 88 ΒΟΙΏΔΏΟΡΌΙΩ 8οοίθίδίθυῃ 

Τράϊτο οἱ ἃ σϑᾷθ Ρ6}1]0 86 ἀοίϑδῃδογθ ἀθογονογσυηῖ. Τὰ Πδθο Ἰαρίαϊ ἰῃοΐβα 

ϑδϑυηί. ὕίγαμα ΜΙ γΙδ[95 ΕΡὨΘΒΌΙΣ) τυγβὺ8β ἰῃ ϑυδηη ἀϊοϊοηθτη γϑαθρογὶΐ δα 

ορρίἀπτπι υϑαὰ]6 δὰ ρδοθῖὰ οὔτ 80}18Δ ἰδοίδῃῃ;Β 80 ἀοίθηἀογὶί ὩθῺ Οοηϑίδί. 

Υ. 4 (δρρδάοοσοίβ ῬΟΥΒδΓΌΠ) ἱπηροῦίο ἰῃ ἀ0.88 ἀϊνίβα δγαίΐ βϑίγαρίδϑ, οχ αὐυΪϊ- 

08 δθρ θη ΓΟ 8}}18 νοοδρϑίιν Καππαδοκία ἡ πρὸς τῷ Πόντῳ. Εχ αὺδ ᾳυοά 
Ῥοδίοθα Ὠδίθιη οϑί γορηθτ Οἰϑὶ ἃ ἈΟΙΏΔΙ͂Β ὈΙΘΓΌ απ0 8 πη ρ]Ἰοἰΐοσ ῬοηιΟΌ ΠῚ 

ἀἰοίίαν, ἰδιθη οἰΐδη ρῥγδοίθυ Βῦης ἰαϊαπι πο ἀθϑυηί α086 ἀοσθϑδηίΐ, δηίὶ- 

φυυ Οδρρδάοοίϊδο ποῆθῃ ἀ0 δᾶ γοβίοῃθ 0 ρἶδηθ ἴῃ ἀοϑαοίπαϊηθη γθ- 

Πἶβ80. ϑίο Ῥοβίἀοηίο ἀρυὰ Αἰδοη. Υ, 4488 Μιϊεγἀδίθβ Ἐπραϑίοῦ οδὲ ὁ Καπ- 
παδόχης, ἴῃ ορί ατατητηδίθ δρυὰ ϑαπάθι Ρ. 8415 Ὁ Καππαδόχων βασιλεύς; 8βἰὸ 
αὶ δ οἱῃβ ραγε θι8 δίδϑδηΐ δρυὰ Αρρίδηυπι δυάϊυηί οἱ Καππαδοκχίζοντες. ὟΝ. 
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πόλεως, χαταπληξάμενος [τῶι] τε πλήϑει τῶν δυνάμεων χαὶ τῶι 
10 ἀπροςδοχήτωι τῆς ἐπιβολῆς 5, [[[Ὁ] δὲ δῆμος ἡμῶν ἀπὸ τῆς ἀρ- 

χἧς συνφυλάσσων τὴν πρὸς Ρωμαίους εὔνοιαν, ἐσχηκὼς χαιρὸν 
πρὸς τὸ βοηϑεῖν τοῖς χοινοῖς πράγμαϊσιν χέχριχεν ἀναδεῖξαι τὸν 
πρὸς Μιϑραδάτην πόλεμον ὑπέρ [τε τῆς Ρωμαίων ἡγεμονίας 
χαὶ τῆς χοινῆς ἐλευθερίας, ὁμοθυμαδὸν πάντων τῶν πολιτῶν 

1 ἐπιδεδωχότων ἑαυτοὺς εἰς τοὺς [[ πΕρὶ τούτων ἀγῶνας διὸ δε- 
δόχϑαι τῶι δήμωι, τοῦ πράγματος [ἀ]νήχοντος εἴς τε τὸν πόλε-- 
μὸν χαὶ εἰς τὴν φυλαχὴν χαὶ ἀσφάλειαν κα[ὶ) [ σωτηρίαν τοῦ τε 
ἱεροῦ τῆς ᾿Αρτέμιδος χαὶ τῆς πόλεως χαὶ τῆς χώ[[ρ)ας, τοὺς 
στρατηγοὺς καὶ τὸν γραμματέα τῆς βουλῆς χαὶ τοὺς [ προέδρους 

20 εἰςενεγκεῖν ψήφισμα παραχρῆμα χαὶ περὶ φιλανθρώπων |] καῦ- 
ὅτι συμφέρειν καὶ περὶ τούτου διέλαβεν ὃ δῆμος. 

Ἔδοξεν τῶι δήμωι, γνώμῃ προέδρων καὶ τοῦ τραμματέως 
τῆς [ βουλῆς ᾿Ασχληπιάδου τοῦ ᾿Ασκληπιάδου τοῦ Εὐβουλίδου, 
εἰςαγ] γειλαμένων τῶν στρατηγῶν᾽ ἐπεὶ τῶν μεγίστων χινδύνων 
ἐϊπαγομένων τῶι τε ἱερῶι τῆς ᾿Αρτέμιδος καὶ τῆι πόλει χαὶ πᾶσι 

25 τοῖς πολείϊταις καὶ τοῖς χατοιχοῦσιν τήν τε πόλιν χαὶ τὴν χώ- 
ραν ἀναγχαῖόν ἐστι πάντας δμονοήσαντας [ὑποστῆναι τὸν χίν- 
δυνον, δεδόχϑαι τῶι δήμωι, τοῦ πράγματος ἀνήχοντίος εἴς τε] 
τὴν φυλαχὴν καὶ ἀσφάλειαν χαὶ σωτη]ρίαν τοῦ τε ἱεροῦ τῆς 
᾿Αρτέμζ{ιδος καὶ τῆς πόλεως χαὶ τῆς χώρας" τοὺς] [ μὲν ἔχγε- 
γραμμένους ὃ ἢ παραϊγεγραμμένους ὑπὸ λογιστῶν ἱερῶν ἢ δ} 

80 [μοσίων ὠιτινιοῦν τρόπωι παΐλιν εἶναι ἐντίμους καὶ ἠχυρῶσϑαι 
τὰς χα [τ|. αὐτῶν ἐχγραφὰς καὶ ὀφειλήμ[ατα]᾽ τοὺς δὲ παραγε- 
Ἰραμμένους πρὸς [{ερ]]ὰς καταδίχας ἢ δημοσίας ἢ ἐπίτειμα ἱερὰ 
ἢ δημόσια ἢ ἄλλα ὀφειλήματα) [ ὠιτινιοῦν τρόπωι παρεῖσϑαι 
πάντας χαὶ εἶναι ἀχύρους τὰς κατ᾽ αὐτῶν | πράξεις. εἰ δέ τι- 

δδ νας ἔνεισιν ἐν ταῖς ἱεραῖς μισϑώσεσινϊ ἔ δημοσίαις. ὠναῖς 8 
μέχρι τοῦ νῦν, τούτοις ἑστάναι τὰς πράξεις χατὰ τὰς προῦπαρ-- 
χούσας | οἰκονομίας χατὰ τοὺς νόμους. ὅσα δε ἱερὰ δεδάνεισται, 
πάντας τοὺς] [ ὀφείλοντας χαὶ χειρίζοντας ἀπολελύσϑαι ἀπὸ τῶν 

8 Ηδοο οὕτὰ γογυτ γνογίίδίθ (οἵ. ποῖ. 4) νϑβθιθη  ββ: 6 ὈῬΌΘΏΘΓΘ Γ10-- 

ηυἱϊ Ὗ.-. 4 δυρρϊονὶ ; [παρα]στῆναι Ὗ. δ Ουογυτῃ ποι ΐηδ ἴῃ Οἱ υ1Π 

ἰδίθγουϊο ἀρὶοία ϑυηϊ. ὟΝ. 6 υογυμπλ) ποιηϊηΐδιιβ ἰῇ οἰνίθμη ἰδίθγουο 

ΔΒΟΓ ΡΠ ὁδί, 608 ρῥγορίοσθα αποᾶ δούαγῖο ἀθθθγθοβ οδρὶίθ ἀθιηϊηυίοβ 6886 

ὟΝ. Τ|ι)Ρ,,0 ἱμάϊοδηΐαγ, χαΐ (ΟΥΤδ8 880 γὰ8 οδοβἀ πχθσαηί. 8. Ουΐ ρᾳθ]1ο8 ὁοἢ- 
ἀυχογυηΐδ. Νοίυμῃ 68. ἀθ δὰ τὸ αὔδθοοὺβ πυπασδίῃ ἰοσδίϊοηΐβ οομαποίί ΟΏ 18 

(μισϑοῦν, μισϑοῦσϑαι), 504. ϑθΙΏρο Γ᾽ διαί οηΐ8 υϑηϊοπὶβ (πωλεῖν, ὠνεῖσϑαι) νο- 
οδθυ}18 υἱἱ. . 
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ὀφειλημάτων, πλὴϊν] [ τῶν ὑπὸ τῶν συστί(ημάτων" ἢ τῶν ἀπο- 
δεδειγμένων ὑπ᾽ αὐτῶν ἐκχδανειο [τ]ῶν 10 ἐπὶ ὑποϑήχαις δεδανει- 

40 σμένων᾽ τούτων δὲ παρεῖσϑαι τοὺς τόχους -ἀπὸ [[|τοῦ εἰςιόντος 
ἐνιαυτοῦ ἕως ἂν ὃ δῆμος εἰς καλλίονα παραγένηται κατάσίτα] σιν. 
χαὶ εἴ τινες δὲ πεπολιτογράφηνται μέχρι τὸν νῦν χρόνον 13, εἶναι 
πάντας ἐϊν]] τίμους χαὶ τῶν αὐτῶν μετέχειν φιλανθρώπων. λε- 
λύσϑαι δὲ καὶ εἶναι ἀχύροψυς) [ τάς τε ἱερὰς καὶ δημοσίας δίχας, 
εἰ μή τινές εἰσιν ὑπὲρ παρορισμῶν12 χώρας ἢ διαμφίις] βητή- 
σεως χληρονομίας ἐζευγμέναι. εἶναι δὲ χαὶ τοὺς ἰσοτελεῖς χαὶ 

46 παροίχους 18 || χαὶ ἱεροὺς καὶ ἐξελευϑέρους καὶ ξένους ὅσοι (ἂν) 14 
ἀναλάβωσιν τὰ ὅπλα χαὶ πρὸς τοἰὺς] [ ἡγεμόνας ἀπογράψωνται, 
πάντας πολίτας ἐφ᾽ ἴσῃ καὶ ὁμοίαι, ὧν καὶ τὰ ὀγόματα διαίσα- 
φησάτωσαν οἱ ἡγεμόνες τοῖς προέδροις καὶ τῶι γραμματεῖ τῆς 
βουλῆς, οἱ [ χαὶ ἐπιχληρωσάτωσαν αὐτοὺς εἰς φυλὰς χαὶ χιλια- 
στῦς:δ τοὺς δὲ δημοσίους Ϊ ἐλευϑέρους τε καὶ παροίχους, τοὺς 

͵δ0 ἀναλαβόντας τὰ ὅπλα 18. προελϑόντες [[| δὲ εἰς τὸν δῆμον χαὶ οἱ 
δεδανειχότες τὰ συμβόλαια τά τε ναυτικὰ χαὶ χατὰ χειρό]- 
γρᾶάφα καὶ κατὰ παραϑήχας 17 χαὶ ὑποϑήχας χαὶ ἐπιϑήχας 18 
χαὶ χατὰ ὠνὰς χαὶ ὁμολογί[α]ς καὶ διαγραφὰς 19 χαὶ ἐχχρήσεις 29 
πάντες ἀσμένως χαὶ ἑχουσίως συνχαταϑέμε[[νοι] τῶι δήμωι ἀπέ -- 
λυσαν τοὺς χρε(ωχρ(εμλέτας 2: τῶν ὀφειλημάτων μενουσῶν τῶν 
[[ -τ- τς χ]αὶ διαχατοχῶν παρὰ τοῖς νῦν διαχατέχουσιν, εἰ μή 

ὅδ τινες ἢ ἐνθάδε ἢ ἑ(τϊ[ρωϑι 22- - ----- - τ - Ἰένοις δεδανείχασιν ἢ 

ὃ ΣΥΣΤΕΜΑΤΩΝ. ἘΕιπηθπάδνὶ, Ὑ., «αὶ ἀθ τηαρίβίγαΐαυτη δυΐ βασογὰο- 
ἀοίαμῃ 601106118 Ἰηἰθγργοθίδίν. 40 Ρυίναιἑ φυΐϊθβ ἃ οο!]ορὶἑβ 1}}18 τοδηαᾶ- 
ἴυτὰ 68, υὐ ΡΘΟΌΠΪΔ8 ΒΔΟΓΆΒ τησΐυ88 ἀδγοηί. ἯὟ. 44 σμπο 8ο]οσοίβιυηυ τη 

(ογί8886 ἰδαρίοἰδθ Ὠϑρὶομθηίίδο ἰτἱδυαθηάθτη 6880 δαἀηῃοίδί ὟΥ. 44 θ ἰογ- 

ΤΑΪΪ8 ΔΡΤΟΓΌΠΩ 000 πιοίϊ8. ἯὟ. 48 Ουἱ δ]ὲ ρΙοσααθ μέτοιχοι νοο8ῃ- 

ἴυγν. ὟΝ. 14 Ῥαγ δῆ) Ὠϑοθββδγίϑιη 60 σἱηῸ8 ἀυδίίανὶ ΒΌΡΡΙΘΤΟ, αυοὰ 

ΟΥΓΟΡΙΒ ΟΥ̓ΘΟ ϑρογία 68. 4δ Εἴ, ἢ. 4419, 80 οὕ ποί. 6. 188, 47, 184, 8. 

40. 46 ϑουνὶ ρυδ] οὶ, φαὶ ὅτ οϑρογυηΐ, ᾿ἰθογαηΐαν αὐἱάθτω, Ββοὰ οἱβ ἰῃ- 

ἀυϊ!ογαπ) (παροΐξκων), ΠΟὨ οἰνίπαμι ἰᾳγα {γἰυὈπ(ΌΓ. 41 Ουοά δ]ὲ ἐνέχυ- 
ρὸν γοσδίιν, ρίβηυβ ἰγδαϊΐίατη ογοαϊ ον, ἰς γοοῦθ παραϑήκη 5ἰρηϊθοστγὶ νἱὰθ- 
Ρ. ἈἈμ48 ᾿ἐπιϑήχη ἀοίξέ εἰρηβον τα ραρο αὐαϊίοπποὶ οὐ ϑωρρὶδηιονίαίγο' 
Υ. 49 Ῥογβογίριίοῃθθ. Εἴ. διαγραφέντα χρήματα 159, 16. 40 Υοχ 
οοἰθγοαυαΐῃ ἱρηοία, ουἱὰϑ ὁχ οΥρίηθ ἰϑίῆθῃ ἀθ ἰρηϊβοδίίοηθ 88}8 οθ᾽- 

δὴ οοὨἰΘΟἰΌΓΘΙΩ ἰδοῦ ᾿ἰοθί ; πδπὶ χιχράναι, χρῆσαι βἰβηϊβοδί “τυΐαθτα ἀδγθ᾽. 
Υ. 41] ΧΡΕΟΦΙΛΕΤΑΣ. 43 Επηιοπάδνὶ. ΕΠΕ ἰαρίβ. Ὗ. ἰἸορὶ! ἔπε[ιτα ἐπὶ 
δεδογμϑένοις. Αἴ ΡΘΓΎΘΥΒΟ ἰηΐον 86 Ορροηυπίαγ ἐνθάδε Ἰοοἱ οἱ ἔπειτα ἰθηρο- 
τὶ γοοδθυθπ, ἤθαὰθ υἱάθο χαϊά Ὠΐο 581} ἐπὶ δεδογμένοις δανείζειν. Οορίίανὶ 

ἀθ Βυρρ!θιηθηΐο χρήματα ξ]ένοις δεδανείχασι, αἱ τοι ἢ ΘΥΘη αΥ αυ86 οἶγθ8 δυΐ 
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συνηλλάχασιν. τὰ δὲ πρὸς τοὺς τραπεζείϊ[τας ὅσα ἐν τῶι ἀπὶ 
-τ-τς πρυτανεύ)οίνγτος 3. ἐνιαυτῶι τεθεματίχασιν ἢ ἐχχρήσεις 
εἰλήφασιν ἢ ἐνέχυρα δεδώχασιν, εἶναι24 αὐτοῖς τὰς πράξεις 
τὰς προὐπαρχούσας χατὰ τοὺς | [νόμους. ὅσα δέ ἐστιν ὀφειλή- 
μαϊτα ἢ ἐχχρήσεις ἐχ τῶν ὑπεράνω χρόνων, τούτων | ---τ- - τς 
--- --- ιἰς καὶ οἱ θεματεῖται 26 τοῖς τραπεζείταις τὰς αἹ ---- - - 

θ0- ---τ- τοῦ εἰςι(ονγόντος ἐνιαυτοῦ ἐν ἔτεσιν δέϊίχα- -- --τ---ς- 
-τ-α κατὰ τῇ ἀνάλογον. ἐὰν δέ τινι ἐνιαί[-- - - τ τ τῖν- Ἰλοντος 
τὰς ἐν τοῖς νόμοις [ ---- -τττττπστττν- ὃς ἐπ᾽ ἐνεχύροις 
εἰ- -- τ - 

ἱῃαυ πὶ, πο ἰΐθα 4080 ρογοργίηἱ ἘΡρμθϑὶ ἀοτῃ οἰ σα Ὡοη ΒαΡροηΐθθ Ερδθ- 

δἰὶ8 ἀοθθη!. Αἱ ποΟὺ αυοχὰθ ϑυρρὶοιμθηίθπι τδρη85 αἰ ΠοΌΠ8[68 ΒΘΌΘΥΘ τ0 
Ὧ08 ἔπρίί, 48 ΟΕΤΟΣ. βυρρίονί οἱ οπηθηᾶανί. ἐν τῷ ---- --- ἔτος ἐνιαυ- 
τῷ Ὗ. ϑ80ὰ πυ]]υπ μἰο δηίο ἐνιαυτῷ ποτηίῃαίίγο δυΐ δοσυβαίίνο ἔτος ἸοΟΌ Πα 
[986 ΡΓῸ οογίο αἰθβγιωδγὶ ᾿ἰσοϑί. 44, δἰοὸ βουίδογθο πλϑὶυἱ χυδπὶ ἑστάναι ΟΌπὶ 
Ὕ., φαθ ἰῃ το] χαΐβ αΐὰ8 ὙΘΓΒΌΒ ΒΌρΡρΙ Θ ο 8 βθου 8 801. 45 ϑέμα 
βἰρηϊβοοί ρϑουηίδη αυδῃ 4αΐβ δρυα ἰγαροζίίδιη ἀοροβυί!, ϑεματίτης Βοιμὶ- 
ποῖ ααἱ ἰὰ (θοἱΐ. ΤΥ. 

384 Ταῦυϊὰ τηϑιιηογθὰ ἰηγοηία οὶ. Εαἀ. ἃ. ΗἩδυγνοίίο-Β65-- 

Β80}} Βυ]Π] οὐ ἷῃ ἀθ δουγοβρομάδηοο Ηο]δηίψυο ΥἹ (1882) υ. 848 
Ἀ. δ7. ' 

Διὲ Οὐρίων ὑπὲρ βασιλέως 1 | Μιϑραδάτου Εὐπάτορος 3 | χαὶ 
τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ [| Μιϑραδάτου Χρηστοῦϑ [ χαὶ τῶν πραγμά- 

ὅ των αὐτῶν. 

1ογαθ ΑΘΙ͂Σ. 4 ΒΑωΙ. 4 Ὀοϊυαι ἰηῃ ΜΕ τε ἀαἰ8 ροίοβίαίθ {πἰ886 
ἴογο ἰγθηηΐατη (86---84 ἃ. ΟὨγ.) τηοησἱὶί ΒοΟΘΟΚῺ δὰ (. 1. 6. 4877] αὖ. Ἐἱὶ 

ἰρίαν ἰοτροτὶ Ὠἰο ἐξα] 05 ἐγ θυθπαυ.8 69. 8 Ιάθπὶ ΜΙ τ αἰἰα ΕῸπρδίου 8 

[γαΐον ἰῇ δ]ο εἰ] 0 Ὠ6]1860 98, ψυθῖῃ ὃχ βϑροῃὶΐ ΘΧΘΙΡ]0 ἸΏΒΏ6Ο Θὲ ΟΟΥΤΕΡΙΟ 

θά. ΒοΘΟΚΒ α. 1. 6. 3917α (δὶ ργο Χρηστοῦ Ἰορίίυγ Εὐεργέτου), 864 ὁχ ΟΥ- 
τίδοὶ Ἀποοη δηΐ ΔΡΟΡΤΆΡΒΟ (οοά. Ἀϊοσδνγαΐαῃ. 996) θιρϑηἀδίίγοβ ᾿θοίΐοῃθϑ ἀθ6- 

αἰ! Ο. Ἀϊθαδηη ΒΌ]]ο ἢ ἀθ δογγοβροπθδηοθ Ηρ]]δηίχυθ 1 (4877) Ρ. 86 ἢ. 38. 

9θὔ [Δρὶ5 ἱπνοπίαβ ΟΥ̓, ἰγδηϑιϑίυβ Αἴμοπαβ, δὶ οχϑίδί 
δηίο Τῆοβοῦῃ. Εαά. Κυπηδηπα 8 ̓Εφημερὶς τῶν φιλομαϑῶν 486ῦ 
ῃ. ὅ70 ('ἴπάθ6 Η. ϑδῦρρο Νδομγομίθη νοὴ ἀογ Καὶ.. 6650}}80μαῖῇι 
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ἀον ὙΝ ἸΒβθαβοβαῆθηῃ σὰ Οὐυϊηροι 4806 Ὁ, 17 Ρ. 464 βάα. 1867 
ἢ. 9). Ρ, Ἑουοεαγί δὰ [0088 Νος. οὐ Ῥοϑῖορ. 343 α. 

Ἐπεὶ Νεμέριος!: καὶ Μάάρχος Κλοάτιοι2, Νεμερίου ὁδοί, Ῥω- 
μαῖοι, [ οἱ πρόξενοι καὶ εὐεργέται τᾶς πόλεος ἁμῶν, ἄνωϑεν 
διαϊτετέλεκαν τὰ δίχαια ποιοῦντες τᾶι τε πόλει χαὶ χατ᾿ ἰδίαν 

ὅ [τοῖς ἐντυνχάνουσιν αὐτοῖς τῶν πολιτᾶν, σπουδᾶς καὶ φιλοίζτι- 
αίας οὐθὲν ἐνλείποντες, ὑπὲρ ὧν καὶ παρ᾽ αὐτοὺς τοὺς κα{ι]ροὺς 
ἁ πόλις εὐχαριστοῦσα μνείαν ποιησαμένα ταῖς κα[ϑη[χ)ούσαις 
αὐτοὺς ἐχόσμησεν τιμαῖς, ἔν τε τῶι ἐπὶ Λάχάρεοϊς ὃ | ἐνιαυτῶι 
χαὶ 4 Ὅτε περὶ τοῦ πρώτου δανείου τὰν λύσιν ἐποιοῦντο], καὶ 

10ἐν τῶι ἐπὶ Φληΐνου δ δὲ ἐνιαυτῶι, ὅτε περὶ τοῦ ἄλλου δαϊνείου 
τοῦ τᾶν τριςχιλιᾶν καὶ ἐναχοσιᾶν ἑξήχοντα πέντε [ δραχμᾶν, ἄν 
ἐδανείσατο ἁ πόλις ἐν τῶι ἐπὶ Δαμαρμένου | ἐνιαυτῶι, λαβόντες 
ἐπὶ Μαρχιλίοοθ χριτὰν ᾿Αϑηναίων δᾶμον 1, παραχληϑέντες ὑπὸ 
τῶν πολιτᾶν συνεχώρησαν, ὥςτε χομίσασϑαι ὅσον ἔπεισαν αὐτοὺς 

1δ᾽ οἱ πολῖται, χαὶ ἐν τῶι [ἐπὶ Βιάδα δὲ ἐνιαυτῶι, ὅτε ἰδίαν χάριν 

͵ὲπ||ότῶὸ6 ΘΞΗΙ͂Σ. 4 Ηδοο οδὲὶ ργδθῃοτηὶπὶβ ΝεηθΥ̓.8 Βου ρ ΓΔ τπ|8]- 

(αἰα ἀρυὰ ΟΥδθοοβ (Ἠθυτηδθ ΥἹ ἢ. 397). 4 ΒΑΓ Πποηθη. ΟἸοδίί τη 8᾿- 
ομοοίατα ἀρυὰ αΟἷο. αὰ ΑΙ . ΧΙ, 48, Φ. 86, 2, Αἰοαίίαλ ὙΟΓΌΤα ρσεδιημηδί- 
ΘΌτ δροὰ Ἐσδίυτη, ΟΘ] πὸ, Μδοροδί 8) ΟΟΥΩΙ ΘΙ ΟΥ̓ΔΡΊ, ἰΏ ἰδοῦ ρ(οη 8 

ὨΟΒΒΌ δία ΟἸουασέξεια οἱ ΟἸμαίές ΒΟΥ τηομαὶΐί 8. 8 Ναρὶβίγαί8 θρο- 
ὨΥΤΔΟΒ Βυΐϊᾳ8 {{{8]|1 αἰἰοτυμηχαθ βοτὰ ῥγδοίοσθβ (στρατηγοὺς) [Ὀθάἀ6Γ8 
ἘΠΟῸ ΠΘΡΟΙΔΟΟΒΌΤΩ 6886 ἀοιηοηδίγαυϊΐ Ἐουσατί δὰ 088 1Π ἡ. 411. Νίϑιχῃ οἱ- 

υἱδῖθβ τυ {{π|88, 4188 Ῥαυβαηΐαβ ΗΙ, 834, 6 Β8ὴ6 80 Αὐυρτιβίο ἀδίηυπι 5Ρᾶ8γ- 
ἸΔΠΟΤΌΠΙ ἐροῦίο ΠΙογαίδβ Ὡδγγαί, οχσ {1{]18 ΔΡΡΑΙΘΙΌ ἰδίῃ δῃηΐθ ΘΠ) ΠΟἢ 

τηοᾶο 88ὶ ἰυὉ18 (886. Βοα Θἰΐδιῃ ἰοθάθγο σοηῃίυποίδβΒ. ὕπυμα (ΘΙΩρΡΟΥ 8 ἀἰδβοτί-- 

τηθῇ ΟὈβογνασὶ : Ἐλευϑερολακώνων ποιηΐηθ 608 Αὐθυδίὶ ἀθιηῦτη δϑίδίθ υἱἱ 606-- 
Ηἶβ86, 4αὰπὶ δηΐοθᾶ τὸ κοινὸν τῶν Λακεδαιμονίων ἔἰβδ86ῖ. 4 ΡαΑΓΙΟΌΪΔΙ Δρίδτη 
ΠΟῺ 6880 Υἱάϊ! 5. ἡθαυθ αἀποϊποᾶο Θχρ! οαγὶ ροβδὶς ἀθιηοηβέγαν!ΐ Ε., οἰδβὶ ργδθ- 

[γδοῖϑ Ἀϑραΐ, ϑγγούθιῃ ἰδρίοίἀδο βίδα υϑπά τ 6886. ὅ Φαήνου ἀαΐ Φιλείνου 
ΘηθηἀδΥΘ σοηδίιβ οδί ϑαῦρρο, βοὰ {πᾶ ἰῃ ἰαρίἀθ 886 ἀοδβηΐΐ (οβίδίαν Ἐ,, 
Ὠθαὰθ αυοα οΥΐρο ποιμϊηΐβ 1αίοί β80}8 οδῦβαθ οϑ[ ΟσΌΣ ἰὰ {π|880 ἰῃ Θτδϑοὰ Πη- 

8 ὨΘΘΘΙΏΌΒ. 6 Μαρβίταία τη ϑρολυτδνή Ογ μοϑίασυτω (νοὶ, αἱ Ε. ἀοοσῦίε, 

ἙΠΘΌῸΓΒΟΤΓΟΙΪΔΟΟ) Βΐὸ ΘΕ ΒΘΠΟΒΟΘΟΙΘ ΒΒ υἱδὰβ οβί 5. Αἱ Ἐ, τῃοπυΐϊί, 

βίῃθ ἀυδῖο ὀυπάᾶθῃιλ 1. Μαγοϊυπθ ἰη 6] ρομἀθ, σπαθιὰ Βδρϑίυβ ν. 16, 

τοδρὶ ϑίδίσ) ἈΟΙΏΔηυΏ. Α αὐὑὐοὸο Οὔπι ΔΙΡΙΓ[ΓῸΒ {18 ἰῃ6 Υ 86 οἱ ΟἸοδίϊοβ οτίδθ 

οι νίββοηί Ογίμοδῖδο, 1119 Αἰμοηἰθηβίαπι οἰν  ἰδίοτη ἀθὰΐϊ, ἔἽἠἠὃὄΟποτοοάο ἰὰ- 
ἀϊσανοτί δὶ Αἰ ΘηΐΘη505, ΠΟῊ τοίογίυγ. ϑ'ϑὰ δρραγοί, Ογίμϑαίδβ οδϑᾶδα οϑοΐ- 
ἀὐβδο, χυῦσα νἱάθδιυΒβ γὸ αἰ υἀϊοαίδ 608 ΟἸοδίίοτυτα ἰρβογαπλ ἰηἀυϊ  η 8 1 
[ξΊΟΓΆΒΒΘ. 
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ἐξαιτησάμενοι [| Πόπλιόν τε Αὐτρώνιον 8 καὶ Λεύχιον Μαρχίλιονϑ, 
ὄντας αὑτοῖς | ξένους, οὺς χαὶ ὑπεδέξαντο τοῖς ἰδίους δαπανάμα-- 

σιν, χαὶ [παρα(ητήσαντο τούς τε στρατιώτας χαὶ τὰ λοιπὰ τὰ 
ἐπιτασίσόμενα ὑπ᾽ αὐτῶν, ὄντα ἱχανά, δ ὧν ἐχούφισαν τὰν πό- 

0 λιν, ὁλοσχερῶς χαρισαμένων αὐτοῖς τῶν προγεγραμμένων - ἀν- 
δρῶν᾽ | εἰςδεδεγμένοι τέ εἰσιν εἰς τὰν τᾶς πόλεως χάριν καὶ 
συνυπόϊλανψιν:0 χαὶ πλεονάχις πολλοὺς τῶν ἀγουμένων, Γαάϊόν τε 
ἸΙούλζι} [ον 11 πρεσβευτὰν χαὶ Πόπλιον Αὐτρώνιον πρεσβευτὰν καὶ 
Φούλβ[[ὸν πρεσβευτάν, πάντα ταῦτα ποιοῦντες χάριν τᾶς πρὸς 

2ὅ τὰν πίό]λιν χαὶ τοὺς πολίτας εὐνοίας" ἐπιτάξαντός τε τᾶι πόλει 
ἁμῶν | Γαΐου Γαλλίου 12 σῖτον χαὶ Κοΐντου ᾿Ανχαρίου:8 ἱμάτια 
χατὰ τὸ ἐπιβάλιλον τᾶι πόλει ἁμῶν τὰν πᾶσαν σπουδὰν χαὶ 
φιλοτιμίαν εἰςεἰνενχάμενοι ἐνέτυχον, ἵνα μὴ δῷ ἃ ἁμετέρα πόλις, 
ἀλλὰ ἐλαϊφρισϑῇ, ὁ καὶ ἐπέτυχον, καὶ οὐχ εἰςηνένχαμεν᾽ τῶν 

80 τε πολιτᾶν [[|χατ᾿ ἰδίαν ὅσοι αὐτοῖς ἐντέτευχαν ἤ τινα χρείαν 
εἴσχηχαν, τὰ [ πάντα πᾶσιν πεποίηχαν, ἀπροφασίστους αὑτοὺς 
παρεισχηϊμένοι ἐν παντὶ χαιρῶι" ἔν τε τῶι ἐπὶ Τιμοχράτεος 
ἐνιαυτῶι, | [61τὲε Ἀντώνιος 14 παρεγένετο, χρείαν ἐχούσας τᾶς 

8 Ρ Αὐυἰϊγτοηΐϊυβ8 ῬαοίῸΒ ΘΟηΒὺΪ ΟΓΘΑΙΌΒ ογδΐ ἰὴ δηησῃ) 6 8. ΟἾγ., 8θἀ 

διρίΒ ἀδημηδίῃδ τοϑρὶβίγαίατω πο ἰπἰϊύ (Οἷο. δὰ Αἴ. Π|1, 4. ῃγὸ 5}}}8 1, 4). 

νΝδααϊηρίοη δρυὰ Ε΄. Ροϑίθα οοηϊυγαίίοηΐβ ΟΔΕ πατίδθ ραυγίίοθρβ ἔα (858]]. 

(δι. 417, 8. 48, Φ. Ὕ(ἝΟἰἷο. ῥῬγῸ 501 4, 7. 8, 40). [ηἱο 8βαϑου]ὶ ἃ. ΟἿ. ῥγίμαὶ 

(οἵ. ποῖ. 44) Ἰοραίιβ ἰὴ Αομϑία ἑαὶΐ (ν. 48). 9 Βοτοο οοἰοτοᾳφυίΐη ἱρηοίυδβ. 

40 συνυπολαμβάνειν φιϑέδηίαγ 6 γὙοὶ φωδίϑυαγο ἰῃ Ἡ. ϑδίορμδπίὶ (μϑβϑῦτο οΧχ 
αθοόροη. ΧΥ͂, 8, 8 (χάμνοντα αὐτὸν συνυπολαμβάνει) αὔογτί, 8: πλ}} Πογααθ ὑπο- 

λαμβάνειν ἰααὶ ἀρτιὰ Ρ]αίοηθτῃ ϑγτωρ. 344 Ὁ υϑυγρατὶ τοοηυϊί 8. 44 Ῥυοβ 
Βδθυΐ 116 δοίδϑ (ἃ. [}108 Βουαΐῃθβ ΠΟΘ1198, Ο8686 8 ἀϊοίαίοτὶ8 Ῥαίγθιῃ, ᾳυὶ ἃ. 

.ϑ84. ἃ. ΟἿΓ. ΡῬΡΔΟίΟΓΙῸΒ ἀθοθβϑίί (ϑυοί. (808. 1), οὐ . [υ]ὰτ Οδοϑδγοιῃ ϑίγα.- 
Βοηθ Ὑορίϑουπι, δϑάϊϊθη 90 ἃ. ΟὮγ., ἠθοδίιη ἃ Νίδσίο 87 ἃ. ἢν. ΑἹθ- 

ΡΌΪΟΥ ὁχ ΒΒ ἷσ ἱπ: 6] οσοηὰυβ οί. ΜΜδὰάϊηρσίοη δρυὰ Ε. 44 ὕηυϑ αυθ 

ΒΟΥΘΥΪ.Ι8Β ιν, ΟΘΔ]}1}08 ἰβ οϑί, αυϊ ἃ Οἰσθύοῃο Ὑοστ. ΠΠ1, δ6ὅ, 4864 (ἃ. 70 8. 
ΟὨγ.) δϑμβαΐίοῦ οἵ υἷνό ργύμιαγμιξ νοοϑίαγ, Νδαάϊηρίοη ἂδρυὰ Ε. 8826 ἀρυά. 

Οἰσθγοδθι ἀθο οοάΐοθβ ορέϊμι! ἃ. 64}}08 ὨΔΌΘηΐ. 48 0. ΑΠΟΒΑΓΠ8 ρΓ86- 

τοΥϊὰ8 ἃ Μϑγίο οσοίΐϊβιβϑ θϑὲ 87 ἃ. Οὔν. (ἀρρίδῃ. Οἷν. 1, 78. Ρ]υί. Μϑδυίυβ 48). 

Μυαάάϊηπρίοῃ ἂρυὰ ΡΒ. 44 Ἦνῃο αυυ Μ. Απίοηίθπι ἰγἰ την γαμ ἰη{6116-- 
ξογοί ϑαυρρὶυβ, (ἰα] τὰ ρα 0}}0 ροϑὶ 88 ἃ. ΟἾγ. ἱποίβυση ρυίΐίαραι. Αἱ αά- 

ἀϊηρίοη ἂρυὰ Ε., ουπὶ ἀοσυΐδθοῖ ΟΡ οἃ ϑθηί(ἰθηίία δάμη ΠΟῺ ροβϑβοί, (. 
Απἰοηΐθω, Οἰοθγουΐδ ἰῃ οοηβυ δαῖτ οο]] δῖ, ἰηάϊοαῦτὶ ἀοτιηορδβίγανϊί. Εσϊ 

580} ἱτρογαίοσο ἰῇ Αοδμδία ταὶ 8886 Θοαὰθ ἰθιροτο αγδθοίδιῃ ἱπραάθηίον 
ΧΡ Ϊα886, ροδὲ τουΐοια ὑθγοῸ ἀἰοίαίοτ!Β δὰ Μ. [μου] πὰ ργαθίογθι ρογοριῖ- 

Ὠσ1 ΔΟΟΌΒΔΗ 8 ατδθοΐβ, 4008 (ἡ. ὕδοϑαῦρ Δαἀο] ϑοθηία] 8 δάϊυναραί, οδυβδιη 

ἀἰχίββο οἱ ἀδιηηδίθμη 6886 (᾿Αβϑοοηΐὰβ δὰ (ἱο. ἴβ ἰοβα οδηάϊἀδ ῥ. 75, 8 844. 
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πόλεως διαφόρων 15 χαὶ μηϑενὸς ἄλλου ϑέλοντος συναλλάξαι͵, 
86 ἐδάνειίσαν ἁμῖν δραχμὰς τετραχιςχιλίας διαχοσίας συναλλάγμα- 

τος τόχου τετραδραχμιαίου 16, ὑπὲρ οὗ χαὶ παραχληϑέντες ὑπὸ 
τοῦ δάμου ἐν τῶν ἐπὶ Νιχαρετίδα ἐνιαυτῶι εὐϑθυτοίκίαν 117 δί-- 
εδραχμον 18 πόϊον συνεχώρησαν καὶ ἐχαρίσαντο τᾶι |[ πόλει ἀπὸ 

40 τοῦ ὀφειλομένου χρήματος ὑπὲρ χιλίας καὶ πενίταχοσίας ὄραχ- 
μάς" [διὰ] πάντα τὰ προγεγραμμένα ἔδοξε [τῶι δάμωι ἐν ταῖς 
[μεγά]ϊλαις ἀπέλλαις 19, ἐπαινέσαι Νεμόϊριον καὶ Μάαρχον Κλοα- 
τίους, Νεμερίου υἱούς, Ρωμαίους, ἐπὶ | πᾶσι τοῖς προγεγραμμέ- 
νοις εἴς τε τὰν πόλιν καὶ τῶν ἰδιω τᾶν τοῖς ἐντετευχόσιν αὐτοῖς, 

45 χαὶ ἐπὶ τᾶι εὐνοίαι, ἄι διατεϊτέλεχαν ἔχοντες εἰς τὰν πόλιν ἁμῶν᾽ 
εἶναι δὲ. αὐτοῖς τὰ τίϊμια καὶ φιλάνθρωπα πάντα, ὅσα χαὶ τοῖς 
ἄλλοις προξένοις | [χ]αὶ εὐεργέταις τᾶς πόλεος ἁμῶν" προςχαλούντω 
δὲ αἰὐ] τοὺς καὶ οἱ ἔφοροι αὑτῶν εἰς προεδρίαν καὶ ἀεὶ οἱ ἀν- 
τιτυνίχάνοντες 39 ἐν πᾶσι τοῖς ἀγῶσιν, οἷς ἂν ποιῇ ἃ πόλις 

ὅ0 ἁμῶν, [[ χαὶ ἐξέστω αὐτοῖς ἐπιχαϑῆσϑαι μετὰ τῶν ἐφόρων ἐν 
προ[εδρίαι, ὅπως πᾶσι φανερὸν ἦι, ὅτι ἁ πόλις ἁμῶν τιμᾶι τοὺς 
ἀϊξίους τῶν ἀνδρῶν ἀναγραψάντω δὲ οἱ ἔφοροι οἱ ἐπὶ Νιχαίρε- 
τίδα " τούτων τίῶν φιϊλανίϑρῴϊπων 21 εἰς στάλαν λιϑίναν [καὶ 

δὅ ἀναϑέτωσαν εἰς τὸ ἱερὸν τοῦ Ἀπόλλωνος, ἐν ὧι ἂν τόϊπωι 

Κ.-8.}. 09. Ὗαἴοοσο ἀθ ροϑί. οοῦϑ. 83, 8. Ρ]υαΐί. (δο8. 4]Ὶ. ἴῃ Οτγδθοία ἰαί[υῦ 

Αηἰοπίυτμα 1880 ἃ. 87 δυΐ 86 ἃ. ΟἾγ. 4ὅ 1. 6. ρϑουῃηΐϑθ. 46 Ουαδίίυον 

ἀγδομι ΔΓΌ ΤΩ ΟΧ Τΐμδ ῬΘΥ ΤὩΘΏΒΘΏ,, ἱ. 6. 48 Ρ. 6. Ρ6Γ δΔηηυη. 17 Ιάοτὰ 

γνοοδρυϊυ ἴῃ {ἰα]οὸ Τϑηΐο 8[:11}18 ἀγρυμηθηςὶ 6. 1. α. 488δ Ἰοσὶ τωοπαῖ 8., 

ἱρίαυο γϑοίθ Βοθοκδίιω ἰηἰογργοίδίυμημ 6880: 68 ἰθ8ᾳ6, τἱ τοβϑίἀυδθ 8.86 

ὨΟῺ δοοοάογοηίΐί δὰ οδρυΐ, 80ἃ υἱκιθ πο ]8 χαδηὰ (ΟἰΘη8 γἱοθηδο αυ8- 

ἰθγηδθ ἀγϑοῦτηϑθ ΟΧ Τηΐηὰ ὈΥΙΒΙηΐ σαρὶ 8, χαοΐ δηηὶ δϑ᾽αρϑὶ θϑβϑθηΐ, πϑυγ8θ 

ΠΟΙ Ϊη6 ὈΘηἀΘΓΘίΕΓ. 48 1. 6. 84. Ρ. 6. ῬῸΓ δηηῦμῃ (ηοΐ. 16). 49 Ιάθ 

Ἰοαίίαν ἰῃ ἀθοτγοίο αγίμποαίασαμα ἂρυὰ [1,600 85-Ἑουοανγὶ 348, υδἱ Κ. ΚοΙὶ δἀ- 

ποίαν, μεγάλαις δἀάϊ αἱ ἀἰδέϊηρυΓ θη αΓ ἰοἰΐὰ8 Ῥορυὶ: οομ ἷδ ἃ πιΐοτο χαᾶ- 

ἀατὰ οοῃίοηθ, αυ8}}8 ϑραγίαο [αἰβϑοί ἡ μιχρὰ ἐχχλησία (δ ΓΔ} 0 ἢ. 854 ἁλία, 
ἔςχλητος). 40 Ηδθο δυο ἰᾳγο οἰθηβίοηίϊ Τᾳϑγαηΐ ϑαυρρίο. Νὴ αἱ ἀεὶ 

οἱ ἀντιτυγχάνοντες ῥΓῸ οἱ ἀεὶ ὄντες ἰηβο] τι αυΐάθπι οϑὲ 864 ἤθη ἱπίο 68 }}}0 
ἰἰα χαὶ Βθη8ι οαϑϑι οί. Νδ χυοᾶ Εουοδτγίαβ ἰη6886 να]ξ ὁ ἰ65 ὄρλογθε οἱ 
ϑιιοοθδϑυθηθηξ οσ γος οὐ ἐθηαγοπί ἃ ΘὼΡ ἰοων οδί6 φιαρίδίγ αἴ θ᾽ ἰὰ ργοΡδυὶ 

ποαυϊ!, χυΐδ 86 88] 61 οἵ τε νῦν ὄντες ἔφοροι ἀϊοθπάυτῃ ἰαυϊί. 44 βϑδαῦρ- 
οἱαβ ομθηάαγογαί [πάντων] ἀνίτίγρα)φον ; χαρὰ οὔπὶ ΠἐἘ ΘΥΆστιτὰ υϑβι αὶ ἰβ βογνϑίίβ 

ὨΌ]1Ο τηοᾶο ΟΘΟΠΟΙ ΔΥΪ Ρο880 ἰοδίδί Ε. 850 ἀυδίο Ἰαρίοἰάδο ἱπουγία οχοὶαϊί 

ὨΟΙΏΘῺ αὑ0 ἰ8 φοηθίίνυβ γϑίογσοη 8 ογαί. Νϑίω ϑυτῃ Δ ἀναγραψάντων ρϑοῃάθτο 
ὭΟΏ ΡΟβ86 ἰχ66 οΟἰαΓία 5. ο5ι. 
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αἰὐτ)οῖς οἱ ἱερεῖς συνχωρήσωσιν, ἁ δὲ δαπάνα ἐχ τᾶς | πόλεως 
ἔστω. 

.--τ- .ττοὔ-.-.-ὄ.ὄ:ΞἘ0Θὃ6:-ὃὄ.ὃ0ὕβ.. 

ὅδ [μΔρί8 ἱπδοαϊβοδίυβ Ηγραίδθ ἰῃ πρδοοζία δουῦῖὶ ῥγίγαίϊ. 
ΒΔ. Ριυακία ΕρΒ. 4192. 

[Τὸ χομνὸν τῶι Αἰνιάνωϊν Λεύϊκιων Λιχίνιον Λευχίου [υἱὸν] [ Λεύ- 
χολλον 1 ταμίαν 2, εὐεργίέτην). 

4 1,. 1ιοίεΐυβ 1.. {. [(000}}8 Ῥοηιίουβ 608 74 ἃ. (ἢν. 4 (ἰο. Αδδά. 

ΡΥ. 41,41: ὕἱ οἶηι ([πσ}} 08) αὐεμπούιμη αὐμμΐθέοθνηΣ οὐδ [γαῖα Ῥαγὶ ρίοίαξο 

οὐ ἱπμείνία ργαδαξίο ραίΐογηαςΣ ἱπεἐοἰας παρῆι ΟἸΜῊ οἰονία 6ε8 Ῥογεθοιμῖμξ, ἐπ, 

Αεαηι ηυσοδίον (88 8. (ἢΣ.) ργοζδοίις, ἰδὲ ῬΟΥ πος ἀπποςξ (ἀβ4υ9 δὰ 80 8. 

Οδν.) αὐημγαδέϊξ φωαάαηι ἰαμὰθ ρ»γουϊποίαθ φγαοβείί. (Ὧ6 ΓΟΡῸ5 ΡῸΓ 05 ΔΒΏΠΟΒ 

80 60 φεοδί8 οἵ. Ρ]υΐδγοῖ. ἴτ0. 8---4)]. ὙΙάΘίΌΓ ἰσἰΡ ΟΥΙΏΟ 80 αυδβοϑίοσ, 

ἀοίϊῃαὰθ ῥγο ᾳυδοβδίογο ἔμϊ880, υὑἱ δοουταῖθ Οἰσοῖο Ασ. ὑγ. 4, 44 οὔμὰ ἀϊσοη-- 

ἰοῖ ἰδοίδὶ “Ομ Αἰδοασαπάγοθαθ ρΡὴο ῃμαϑεῖονο 6εξθηι᾽, τοὶ ΒΟΟΌΓΔΙΘ ἰάθη 

ῬΓΟ «ἀγοδία δ, 41 1. Μαγοίο ῬΒΠΙΡΡρο Μ. Ῥοῦρογῃα οθῃθογίθιβ, ἱ. 6. ἃ. 86 
8. ΟὨν. Ατγομβίδιηηι οὕτὰ [}ᾺῸῸΛὉ}]}0 φωαδϑδίοτγθ ἴῃ Αδβὶδ [880 γοίογας. Εἰίδι ἴῃ 

Βοο {{{}10 ταμίας ργοαυδοβίογθιῃ βἰσηίβοθγο νἱἀθίυγ (οἵ, 4993. 

20 Αἰμοηΐβ. Εχ Κοθῃοῦὶ δροβγαρμο οαϊαΐ (. 1. Αἰϊ. [Π 
561 α. 

[Ὁ δῆμος [ Λεύχιον Κορν)ήλιον ] [Λευχίου υἱὸν] Σύλλαν | ἀρς-- 
δ[τῆς ἕνεχα χ)αὶ εὐνοίας [|| τῆς εἰἰὶς ἑαυτὸν ἀϊνέϑηχεν. 

[λιογδθ δρίοἰ 08 ογηδίδθ, Ὑ ]ϑσὶ [ΟΥΤΩ8 Ὀγϑοίοσ ΑΘΣ. Μορυμηθηίθχῃη δὶπ6 

ἀυθδίο ροβέ Αἰμϑῃδθ ἃ 5}}18 σδρίδβ (86 ἃ. (δ γ.) ογϑοίαμ. 

208 ΟδἸγάοηθ θχϑβογίρϑὶὶ Ῥαρϑδάορυοβ, ουϊῃβ ὁΧ Δροργάριιο 
αἰ 8 οϑὲ εἰ 108 ΒΕ] οὐ ἶηο ἀ611᾽ η8ΐ. ἃγοὶ. 4849 ἡ. 106. (1,8- 
88 ὟΟΥ. δύο. [Ὡ80Υ. Π, 1084). 

[Τὸ χοινὸν τῶν] Αἰτωλῶν Λάδαίν ----- Καλυϊδώνιονν ἀρετᾶς ἕνε- 

ΒΌΡΡΙοιαθηίδ ῥγίποὶ ϑαϊίοσὶβ γοίϊητὶ Ῥγδϑίοσ υ. 8. 8 δὶ ἰβ εὐ[σεβείας, [ 
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χεν χαὶ εὐϊνοίας τᾶς εἰς [ αὑτό,] στρατευσάμενον, τειμ.ζαϑέντα 
δ ὑπὸ | Λευχίου Κορνηλίου Σύλλα καὶ αὺν αὐτῶι [| ἀνδραγαϑ[η- 
σαντα]. ᾿ 

εὖ] στρατευσάμενον. 88η6 οἱ ἰῃ το] 8 18 ΒΡ θιϑη 8 οἱ ἴῃ ΤΏ60 ΟΟΙΏ- 

Ῥίυγα ἱποοῦία 0880 ὨΟὴ ἰβΟΓΟ. 

209---961 [ἀρ᾽8 ἱπηνθηϊ8 ΜΥ ΙΘηίδ. Ἑά. 6ἀἢ. Νονίοῃ Αγ- 
ΘιδοΙορίβομο Ζοϊίυπρ 18Ὅ4 ν. ὅ16 ἢ. 8. [ἴῃ θοάθῃμ ᾿ἰδρ[Ϊ8 Ἰδῖθγθ 

09 5: ηϊδίτο, 960 τηϑαϊο, 3614 ἀθχίγο ἰο600 βογὶρίυϑδ. 

(889) 

Γναίῳ Πομπηίῳ Γναίω υἱῷ [| Μεγάλῳ, αὐτοϊχράτορι, τῷ 
ὅ εὐ[ε]!ργέτᾳ καὶ χτίστᾳ δευτέρῳ τᾶς πατρίδος.1 

(860) 

ὅ---ς.- [βίῳ φιλοπάτριδι [ Θεοφάνῃ2, τῷ σωτῆρι καὶ εὐεργέϊτᾳ 
χαὶ χτίστᾳ δευϊτέρῳ τᾶς πατρίδος. 

(864) 

δ Ποτάμωνίος τῶ] [ Λεσβοναχτοίς]8 [ τῶ εὐεργέτα [ χαὶ σωτῆρος [| 
χαὶ χτίστα τᾶς] [ πόλιος). 

4 (ἡ. Ροτηροίῃϑ ροϑύ Βηϊίυτα Ὀ6] τ ΜΙ γ ἀδίί σαι (68 ἃ. ΟὨγ.) ΜΥ ΓΘ αοΐδ, 

οἔδβὲ 111 Μ᾿. Ααυϊηαμ ΜΙ γί δι ἀοάϊάογδος (Υ9116 8 Π1|, 18, 8), θογίδίθι γϑα- 
ἀἰάϊξ ἰῃ σταίίαπι ΤἈΘΟΡδηΐβ (Ὑ6]]οῖὰ5 1. 1. ΡΙαΐ. Ρορ. 48. δίγαδο ΧΙ 
Ρ. 647. ὐΟυδῆοὸ υἱογαθθ ἰο ἰοῦ. ὑΥθΐ8 ΘοΟμα ΟΣ ργαθάϊοδίαγ. Νοαῦθ δἰ 

ἄυο {{{]ΐ τηυ]ΐο ρΡοβϑί ἰΠΠὰτ δύ ἱποἰϑὶ υἱάϑηΐυν, υἱαθθ Ῥοίδιλοη!β {ἰ{{π- 

08 τα] 0 ΓΘΟΘΏΟΓΘ ἀθιηθτα ἰθιροῦο δοοθϑϑίί. ὦ Ὧ0 ΤὨρορῆδηθ ΜΥ{1|6- 

Ὧ860 βογὶρίογιμῃ ἰθϑίϊηοηΐα Οὁ0]] 6.1} Ὀγυδη Ηἰδβί, Ἀομ. ᾿Υ͂ Ρ. ὅδ1 844. [ἢ 

Οη. Ῥοιηροὶ δπι }δγ ἰδίθμη ρογνϑθηῖ Ὁ6110 ΜΙ(γἀδίίοο; 80 60 ἰῃ Θοῃίοηθ τχΐ- 
᾿αὰ οἰνὶ αο ἀοηῃαίαβ 6δὲ ((ἰο. ὑχο Αγοδία 10, 44) οἱ ϑυτημηδ ἃρυὰ Θυχ 91ὰ- 
εἰὰ ροϊθηςίδαυ ἤοῦθῦθ ἤθη ἀθϑὲ}} αϑᾳὺθ δὰ {ΠΠὰ8 τηογίθιῃ. ὕδϑβδν νἱοίου οἱ 

Ῥορογοῖϊ; χυδηᾶο τηογίαυβ 81 ἱξπογαίηυϑ. 86ἀ ροϑὲ τρογίθιῃ ἃ Οσδϑθοὶβ ἀΐνὶ- 

Ὠἷ8 Βοηογίθυβ αθθϑοίι τ 6886 Ὡδυταΐ Ταοϊί8 ΑὨη. ΥἹ, 48, αυοά, υἱ ΝΟ ΓΟΠᾺΒ 

δἀποίδί, ΘΟΙΏΡΓΟΡΑΙΓ ἢυϊήτηο οὐπὶ ἰηβογ ρίίοηθ θεὸς Θεοφάνης. Μυτ(ιληναίων) 
δρυὰ Μὶοῃηθί ΠΡ. 47 ἢ. 408. 8 Ραίοῦ [}ΒὈοηᾶχ, αυθι ϑυϊάδ88 8. Υ. 

Αὐυρυδίὶ δοίδίθ Πογυ ΐβδο οἱ ρου 08 ̓ ἰθΓῸΒ ἀ6 ΡὨ]ΟΒορΐδ 80 Γ 081886 ἰοϑίδίαγ, 

ἰῃ ἢυσηλο ΜΥΓΠΙθηδθογάηι Λεσβῶναξ ἥρως νέος ὁθ8( (ΜΙοπησί ΠΙ ῥ. 48 π. 446 8]]. 
ἃ Ν.). ΕἸ] ὰ8 αρυὰ ΤΙροτίαμα Βαπηηηδ σταίία δοχοὶ (ϑυϊὰ88 5. ν.). Εἰὰ8 ἀπο 



384 ῬδΥΒ Χίου. [464 --- 

Α᾿1 {ππ|} ΜγεΕ θη οχϑίδης, Ο. 1. Ο. 4488 (πῃ 86}16 τηϑγοτγοα) Ποτάμωνος 
τῶ Λεσβώνακτος προεδρία, οἱ Βυ}]. ἀθ οοΥΓ. Η6]}. 1Υ̓ Ρ. 486 η. 4 [Ποτάμων 
Λεσίβώνμκτος ὁ διὰ [βίω [ ἱερεὺς] ϑεῶ Σεβαστῶ Καίσαίρος. .) 

202 ΟΥγθηΐβ ἴῃ γυάογθυβ ἰθαρὶῖ ΑΡΟΙΠἷ8. Βα. Ἀ. [,8η- 
οἰδηὶ Βυ]]ο πο 416]}᾽ ]η8.. δγοἢ. Βοπὶ. 1874 ἡ. {11. 

[ΓΝαῖον Κορνήλιον Λέντολον [ Ποπλίω υἱὸν Μαρκελλῖνον ,, πρε- 
σἰβευτὰν ἀντιστράταγον 2, τὸν [ πάτρωνα καὶ σωτῆρα, Κυρα- 
γαῖοι. 

σα. Οογηρϊίυβ Ρ. ί. ϑηΐυ1]08 ΜϑεΟΘΙ ἢ ο08. δθ 8. ΟἿ Γ. 4 [,οραίθτ 
(α|880 Ῥοιηροὶ Ὀ6|1]0 ρἰγοίίοο 61 8. Οδγ. 1,ϑηΐυϊυ) Μαγοθ! ! υτὰ Αρρίϑηιδ 
Μίιίῆν. 96 οἱ ΕἸΟΓΌΒ 1, 40 (Π|, 6) ἰοϑίδηίγ. Ουΐ δἰηθ ἀυρίο ἀαμπδϑυβ 68ῖ, 

Ὧοῃ, υτἱλ ρυίαραί Ὀγυηδηη Ηΐδί. Ἀ. ΠῚ ῥ. 406 ἢ. 49, ΡΒ Ϊπ8 ρϑίοσ οἷ (ΒοΥ- 

διοδὶ ΟΡΡ.ρ. 3814. ΠΡ. 488.806. 897). Ογγϑηδίοδῃ ἃ 80 βι θδοίδιι οἰογίϑίυ Ροτὰ- 

Ροίυβ ἰη (6 1α οαἰυ8 ὀχθιρ] πὶ βοεγνανίί ἱοάοῦ. ΧΧ, 4. φυδο τορίὶο 8586 ἰδ 

οοἴο δῃηηΐβ δηΐθ οσουρϑίϑ οἷ ἰῇ ῥγουϊμοΐδθ ἔογσιωδτι γοάδοίϑ ϑγαΐ, 8βοὰ ἀθίϑθοθγαί 

οἱ ΒῸ ἰηἰἰα 611} οἰγϑίίοὶ ἃ ἢ. οηίϊο Μαγοθὶ πο γαγβα8 ϑυθαοία ο8ὶ. [,. 

208 Βαδβὶβ Ἰδρὶ 18 οδοιαϊοὶ ἱηνοηίδ Ῥογβᾶτηΐ ἰῃ ΘὙΠΊΠ 8810. 
ἙἘα. Η. 6. [Ο]]πα, Εγροθη 880 ἀοΓ Αὐϑϑγαθυηβθη σὰ ῬΟΓβΔΠΊΟῊ 
Ῥ.- 109 η. 9. 

ὋὉ δῆϊμιρς | Λεύχιον Ἀνταΐνμον Μίάρχου υἱὸν 1 ἀντιϊταμίαν καὶ 
ἀγτιστράτηίγον, τὸν πάτρω]να καὶ σωτῆρα, δικαιοδοίτήσαντα τὴν] 

5 ἐπαρχείαν καϑαρῶς χαὶ δικαίως καὶ] [ ὁσίως. 
Μηνόφιλος Μηνογένους ἐποίει. 

11.. Απίοηΐὰβ Μ. ἔ. (608. 44 8. ΟὨγ.) φαδοβίου ἰυἱΐ 8. ὅθ ἃ. Οἢγ. Αῃηο 

ἰηϑϑααθηίθ θύῃ ἰῃ ὈΓΟΥΪΠΟἷα ΓΘ Δ 8886 οἱ ῬΓῸ Ὀγϑθίοσθ θ8πὶ δαηϊη βίγα 586 

ἴδ οί ογαί ὁχ ορίβίι δ οἰἱυ δὰ ϑαγαΐδῃοβ ἀαία ἀρυὰ 71οϑϑορῆυπι Αηΐ: [υἀ. 

ΧΙΥ͂, 40, 41: Λούχιος ᾿Αντώνιος Μάρχου υἱός, ἀντιταμίας χαὶ ἀντιστράτηγος, 
Σαρδιανῶν ἄρχουσι, βουλῇ, δήμῳ χαίρειν. Υαἀάϊηρίομ Ἐαϑίο8᾽ ἀ68 ργδνίῃοϑϑ 
Αβἰδίίαυαοβ ἀθ Ἰ᾿᾽ϑιηρίγο Ἀοϊηδίη ἡ. 68 ἢ. 38. Τυτὴ ἰφίΓ (ἃ. 49 ἃ. ἢν.) δὶὸ 

ᾳυοαῦθ {105 ἰποΐβι.5 68. 

----.----.-.:-....--ὄ.... ....-.....-.-.-Ἐ--....--.-.. -....-...-..........-........--.-ς.-ς-.-ἘἘ-.-.-...ἘςἘ-Ἐ-.- -- 

204 Ῥογρϑιηΐ ἰἴῃ θαϑὶὲ. Εαά. Α. ὕοῃζθ, Εγῷθθηΐ88586 ἀθν Αὐ5- 
σΡαυ ρθη σὰ Ῥογβϑιηοῃ ὑ. 79. 
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Ὁ ὃδῆμος | [Κόιντον Καιχίλιον Κοΐντου υἱὸν | [Μέτελλον Πίον 
Σχιπίωνα 1 τὸν αὐτοχράτορα2, τὸν ἑαυτοῦ σωτῆρα χαὶ | εὐερ- 

γέτην. 

1 0. Οδϑοίϊυ8 9. ἢ. Μαίθι!]υβ Ρίυβ ϑοίρίο, ΗἰἸΐὰ8 Ῥ. ΟογΏ6 1} ϑοὶρίοηἑϑ 
Ναβίοδθ, δάορίδίιβ ἃ 9. Μοίϑι!ο Ρίο οοϑ. 80 ἃ. Οἢγ., ὅη. Ροιηροὶ Μαρηΐ, 

Οουἱϊ Ῥ80}10 δηίθ Π]ΐαη (η. 365) ἴῃ τηδίγἰτηοηΐατα ἀθάθγαί, "6011 088 ἴῃ οοηβυϊαία 

(αἱ ἃ (δ]θη 5 ϑοχ θυδ ἃ. δ3 ἃ. ἢν. 4 Οἱ. Οδοϑᾶγ Ὁ. ὁ. ΠῚ, 841, 41: 

ὅς ἐοηνρογίδιιδ (οχϑυηΐθ δῆη0 49 ἃ. (ἢ Γ.) ϑοίρίο ἀοίγέηιοη ἐδ φιμδυδάσηι οἷγοα 

“οπίθηι Αηιαπιμη, ἀοοθρἐἐδ ἐπυρογαἴοῦ θη, 86 ἀρροϊαυθγαῖ. ἸΏ(ΟΥ Ὦοσ ἰθραβ οἱ 

Ῥγοθιίυα Ῥμδγβαι σα (δυο 0 48 ἃ. (ἢγ.) θηὸ {{]Ἰὰ ἢ ἰποίβαμη 6886 

δΔρΡΡδγοί. 

Φρῦ Ρογρᾶμϊ. Εαἀ. Α. ἀομζθ ΕΘ θηἶ850 ἀον ΑἸΒΟΓΔθυ ρθη 
τὰ Ῥογβᾶτηοῃ Ρ. 79. . 

Ὁ δῆμος ἐτίμησεν [ Κορνηλίαν! Κοΐντου Μετέλλου (Π] ου 2] 
Σχιπίωνος τοῦ αὐτοχράτορος ϑυγατέϊρα, γυναῖχα δὲ Γναίου Πομ- 

ὅ πηΐου Γναίου υἱοῦ [ Μεγάλου, τοῦ ἀνθυπάτου, διά τε τὴν 
περὶ αὐτὴν [ σωφροσύνην καὶ τὴν πρὸς τὸν δῆμον εὔνοιαν. 

4 Ὑἴ, ἢ. 964. (ΟΟΓΏΘ]Ϊδ ὈΓΙΟΓΘ τηδῦίο Ρ. ἄτγβ8δο Μ. ἴ. ἰῃ ργοϑὶίο δὰ 

Ολγτμδ8 (ὅ8 ἃ. Οἢγ.) οὐοΐδϑο δ8Πηὴ0 ρῥγοχίτηϑθ ἰηβθαθθηίθ (η. Ροῃηρθῖίο Νάρῆο 

παρϑὶς ((ἵ. Ὀτυαμαδηη Ηἰβί. Ἀοιὰ. 11 ᾿. 49 ἢ. 317. 48 Επηθηάδνί. υἱοῦ (ΟηΖΘΟ, 
αυοά ὙΘΓΌΠΩ ΠΟῺ 6880 Δρρδγοί, βδῖνθ ἴῃ ἰηοίἀθηάο βῖνθ ἰῇ Θχβοῦ 6 η40 ΘΓΓἃ- 

ἴα 68. 

2606 Ῥογρδιηὶ. Εἀ. Α. θη ἀΐθ Εγρθ θη Ἶδ806 ἀ6Υ Αὐβργαθυη- 
565 2 Ρογρδηλοη ἢ. 76. ᾿ 

Ὁ δῆμος ἐτίμησεν [ Πόπλιον Σεροΐλιον Ποπλίου υἱὸν ᾿Ισαυρι[κὸν! 
τὸν ἀνθύπατον2͵ γεγονότα σωτῆρα χαὶ | εὐεργέτην τῆς πόλεως 

4 (08. 48 ἃ. Ογ. Ὁ. 4 ΒΘΟΓΎΠΙ ργοσοηδυ αίαβ Αβἰϑιίουβ σὰ ἰῃ ἀυο- 

ΒῸ5 {1{0}18 σοτηϊηθιηογαίυν, αγᾶθοο ἰὴ ἰἤβϑυ}]ὰ (ΔἸ γτηὴδ γοροχίο, οἱ 1 δἰΐηο 

ΒΙΩΥΓΔ, υἱὐ αυἱάθτη νἱἀοίυν, 1μοηάϊηϊυμη ἰγϑηβὶαΐο ((. 1. 1,.1 649), ἰυτ ἃ 

ΟἸσθγοηθ ΘΟ ρΙυΓΟ5 ᾿ἰἰοτ86 (Αἀ δὰ. ΧΙ], 66θ---Ἴ9) δὰ δὰ οὑπὶ ἴῃ ΠΟΘ 

τηϑρίβίγαίΐα οθ8οῖ ἀδίδο ϑυηΐ. Ηδο ΟΙΏΠΘΒ δηηὶ 40 8, (ὮΥ. δϑυηί. Ἀοάϊ οχ 

ῬΓΟΥ Οἷα ΟΟΥΙΘ δη0 [ὩΘΏΒΘΙῺ ΘΘρίθι  Ὀγθ 44 ἃ. ΟἾΓ., αὺυὸῸ ἰθηροῦο ἰῃ 86- 

Ὠδΐὰ οουΐίτα Μ. Αηἰοπίθμη Ὑϑῦρα ἰθοῖξ (αἰο. δὰ ἔδαη) ΧΙἧΙ, 8, 1). Μεαααϊίηρίοη 

ΡΘΗ ΒΘ. ΚΟΥ, 5.]}10ᾳ6. 1. 
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καὶ ἀποδεδωχότα τῇ | πόλει τοὺς πατρίους νόμους χαὶ τὴν δημο- 
[χρα]τίαν ἀδούλωτον ὃ. 

Ἐδβίθβ 408 ὑγον. ΑΒ. ἢ. 70 ἢ. 87. 8 [Ιὴ Εἰἴυ]ο0 βδοοσγάοίβ Μίηθγνδθ δρυὰ 
Οοησίυμα 1. 1. μΒ860 Ἰοβαπίαγ: ἐφ᾽ ἧς ὁ δῆμος χατεστάϑη εἰς τὴν πάτριον δη- 
μοχράτειαν. 

2017 Βαβϑὶβ χυδάγδηρυα τρϑγχρογὶβ δἰδὶ ἱηνοπία Βοὶὶ δὰ ϑγθη.- 
(10 ἰθτΏρ}} ραγίθια. ΕἘὰ. ΤῊ. Ηόυ0}19 Βυ)]οί 46 σΟΥΓΟΒρΟ  ἄδη 00 
Ἠο]]δηίχυο ΠῚ (4879) ν. 180 54. τ. !. 

᾿Αϑηναίων καὶ Ρωμαίων καὶ [ τῶν ἄλλων ᾿ Ἑλλήνων οἱ χαίτοι- 
δ χοῦντες ἐν Δήλωι καὶ | οἱ παρεπιδημοῦντες ἔμποροι καὶ ναύχλη- 

. ροι Μάνιον Αἰϊ]μύλιον Μανίου ὑὸν Λέπεδον  | [ἀϊνττιταμίαν, ἀρε- 
τῆς ἕνεχεν | καὶ δικαιοσύνης καὶ τῆς πρὸς | τοὺς ϑεοὺς (εὐσλεὐσε- 

10 βείίας, ᾿Απόλλωνι, ᾿Αρτέμιίδι, Λητοῖ, [ προνοηϑέντος τῆς κατα- 
σἰχευῆς χαὶ ἀναϑέσεως τοῦ ἐπιϊμελητοῦ Νιχάνορος τοῦ Νιχά- 

15 νο[[ρ)ος Λευχονοέως 3. [-----ς μ---- 

{ἰυἱογάσατ ἔοσηδθ ΑΘΤΠΣ. 1 Ηοιοο αἰϊυπαθ ἢοη ποίυβ. 4 Ἐχ αἷΐο 

(ἰἰ]0 Ὀο]ίδοο (ΒῈ}]. ΠῚ Ρ. 816 ῥ. 46) ῦηο 8ῆὴπο Αρο]]οάογὶ δρομοη 8 ἰῃ τὰῦ- 
ΠΟΡΘ [1880 Δρραγοῖ, ουἱ ΚΟΘΒΙΟγαΒ α. 1. Αἰ. ΠΠ 484 αἰϊχαθιῃ ὁχ δῃηΐ8 48--- 

44 8. Ο(γ. δάἀβίρηδηάυμι ἀοοοί. Η. 

208 Βαδὶβ ΤΡ ΥἿ8 Ηγτηθίἑ ἱηνθηΐα Αἰ θη Ἷ8 δὰ Θοο] οϑίδγῃ 
Παναγίας Πυργιωτίσσης. ἘΔ. Κυτηδηυαῖθ Ἐπιγραφαὶ ἀνέκδοτοι. 
᾿Ἀϑήν. 1860. α. 18 (1πά6 α. 1. Αἰξ. ΠῚ 498). 

Ὁ δῆμος | [{ΓἸάιτον ᾿Ιούλιον Καίσαρα | ἀϊρχιερέα καὶ διχταϊτοραΐ, 
τὸν [ δαϊυτοῦ σωτῆρα καἰὶ εὐεργέτην]. 

ποτ ΑΣ. Ἐχίγθιωδθ οἰδϑίϑσυση Ῥδαγίοθ ᾿ἰῆ60}}18 ἰγδηβυθγδὶβ ογῃδίδθ. 

4 δωϊκτῥ. Ὀίἰοίαίυγαιμῃ (. ἀδόβδῦ ρυίπλδιῃ βυδοορίί δθηο 49 ἃ. ΟἿΓ., δ᾽ ϑγϑῃι 

48 ἃ. ΟὨΓ, ; φυδῦυμλ ἰθιρβΒ θη νἱάθίυῦ ᾿ἀοδηϊίυχη ἴυΐϊδθθ. Απηθδηι ὙΘΙῸ 

αἰοίαί δια ἰηρνρθϑϑὺ8 οδί ργίπηδπὶ Δ] θη ΐ8 ἰδηυδΥ δ 4δ 8. ΟἿΓ., αὐυδὸ ἰογίΐα 

ὈΌΤΘΓΔΙΌΓ, 8] }ΘΓὰτ (αυδγίϑιῃ) οδ]. 18. 44 ἃ. Οἢγ., αὕὸ ἰῃ τπηϑρὶβίγϑία οὐοοὶδα8 

θὁ8ῖ. Οἱ. ΤᾺ. Μοιηάβθῃ Ο. 1. 1,..1 ρῥ. 4δ4. ἀσίογυτῃ {{{π]}8 8 γι}. 8 
᾿υΐυ8 Μοβραγίβ ἰηνθηίυβ οϑί (Βυ})οιίί ἀθ οοῦν. Η6]}. ΠΠ (4879) Ρ. 601). 
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209 Ἔρμοβὶ δ᾽ὰ δγοὺπὶ δαυδοαυσίᾳβι ἰῃ ἰΙᾶρίἀθ Ἀπ Πιὶ 
ἰδοϑηίθ. Βαά. Ῥοσδοοῖκθ [π8ὸῦρ. δηΐ. Π, 10 . 18 ἢ. 3.. Η,6556] 

Αρρϑῃά. Ῥγδοῖ. δά. [80 γῦ. αὐυὰ. ἡ. 64. Μυγδίουυ8 1 Ρ. 349. 4. 
Εχ 18 οί 560 ῃ64118 Ηογϑίδη!8 ΒοΘΟΚᾺ α. 1. 6, 9957. 

[Ἐφεσίων ἣ βουλὴ καὶ ὃ δῆμος καὶ αἱ ἄλλαι Ἑλληνικαὶ!]} | πό- 
λεις αἱ ἐν τῆι ̓ Ασίαι κα{τἸο[τχοῦσαι] Ι καὶ τὰ ἔϑνη Γάιον ᾿Ἰούλιον 

ὅ Γαΐου υἱὸν Καίσαραξ, τὸν ἀρχιερέα καὶ αὐτοϊκράτορα χαὶ τὸ 
δεύτερον ὕπαίτονϑ, τὸν ἀπὸ Ἄρεως καὶ ᾿Ἀφροδε[ίϊτης 4 ϑεὸν 
ἐπιφανῇ καὶ κοινὸν τοῦ [ ἀνθρωπίνου βίου σωτῆρα. 

4 ϑυρρίουϊ Βοθοκῆ, ηἰβϑὶ φυοά [8 τρδ]αὶ! τῶν ἄλλων ᾿Ελλήνων αἷ] | πόλεις. 
1δρὶ8 589 ἰηΐοίον ἰαΐ886. νἱάθίυγ, 860ἀ ἽΝ (ἀσοῦυβ ηἰ [8|10Ὁ υϑυβὶ 8) ἰη 

ΡΙΐΪπίμο μαϑὶ ἱπυροϑβίία βογίρία ἔυΐ886 βυχαρδίί Βοϑοκῃ. Οδθβδγθιῃ αἰοίδίογθιη, 
8ΟῺ Οδ] αυϊαπὶ (αἱ νοϊαμογαΐ ἀθβηθῦ Οοχῃ. σἀο(ίηρ. Υ (1788) οοτω. δηίίαα. 

Ῥ. 13 344.) ἀοϑίσηδγὶ ροϑί Μυγδίογίυγα οἱ ΕΟΚΠΘΙ γα ἀθιηγομπδίγαν! Β. 8.8. 

48 ἃ. (ἢν. 4 ϑΏυΒ ποιρϊηδίαν ὈΓΟΡίου ποίϑι (6 1[1]186 σϑης 8 ΟΥΘΊΠΘ 

(Δ ]δηλ. ΜΑΡΙΪ8 θη [10 αὐἱὰ 510] ν6}}{ πο τηδρὶβ ρογϑρίοἱο χαϑι Βοϑοκμίαβ. 

Βοὰ οἰΐδηι ἃ. δθβαῦ Αὐριδίὶ οχ ἢ]ἰα ΠΘρΟΒ οἱ ἢ]ΐ5 δἀορίἰνυϑ Αρηος υἱὸς 
ψοσδίυγ (. 1. Αἰ . ΠῚ 4446. 

20 Μαγτοον γπίοοθμυτα, ῬΑ β08 ἰῃ ΘΟ] δοίοθεηῃ (οίβο  Ϊἃ-- 
ΘΙ δίᾳθο ἰπα4θ ἰῃ τηυδοθαα ΡΒ] σα ΣἸ]αίαῃ. Ἐα. Ὀυδοὶβ οδί. 
(011. (Βοῖβ8. ἢ. 160, ἀοίπαο ροϑὲ (Ἰδγδουτα δἰἰοβϑααθ Βοϑοκὰ ((. 1. 
α. 8068. ΕΓΟΘΒΠΘΡ [Ώ80Γ. αΓ. ἀὰ τηυδόθ ἀὰ [ουνγο ἢ. 3ὅ ἡ. 40. 

“Ἱππαρχοῦντος: Βουλείδου τοῦ Μητροδώρου, | Σωτηρίδης Γάλ- 
λος2, εὐξάμενος Μητρὶ Κοιλανῇ]δ | ὑπὲρ τοῦ ἰδίου συμβίου 
Μάρχου Στλακκίου Μάρίκο[υ] ὑ[ο[, τοῦ στρατευσαμένου ἐν τῇ ἐξα- 

δ ποστίαλείσῃ [[συνμαχίᾳ εἰς Λιβύην 4 ἐπὶ Θεογνήτου τοῦ ----- 
- σπου ἱππάρχεω() τῷ αὐτοχράτορι Γαΐῷ [Ἰουλίῳ, Γαΐ! ου ὑειᾷ 
Καίσαρι ἀν νηΐ τετρήρει, σωτηρίας δ, ὃν αἰχμα]λωτισϑέντα ἐχ 

ΔιογθΘ ΑΘΞΠΣ. [ἰοὺ νῚ 4 οἱ ἃ υπίΐυβ γοῦϑυβ ϑραίϊτὰ ναουῦ. 

4 Ἠΐο Θροηγυτ8 τηδρίϑίγαί 8 ΟΥζΖί θηογιπλ οἰΐϑιῃ α. ἱ. α. 8668. 8664 ὁοἐ ἰηΐτγα 

Ὡ. 479 οδί. 4 1. Θ. Β8ΟΟΓ08 Μδρηδ0 τοδί γί8. 8 βυρρὶουΐ, ΠΟῸΠ ἸσΏΟΓΔΏ8 
ΓΘ. ἰποογίδηῃΒ 6886θ. Κοιλανὸς οϑί οἰμηϊσαμηλ τρδΐβ Ο06146 5ἰἴδθ ἴῃ σΠθΓβ8ο- 
'Ὧ680. (Οἵ. Β.]]. ἀθ δοῦν. Ἠδ]]. ΓΥ̓ Ρ. δ48 8.α4.)..0 Ἐτοσδηονὶ Κοφράνῳ)] πἰ δ 1 
οϑί. Βοϑοῖῃῖ (Λὴο(βῃρίνῃ] Ρτορίθ υἱοϊϑηιίδη τηθδουβ τϑοίρογο ῃο]αὶ. 
4 Αηο 486 8. (ἢν. ὅδ ϑυρρ!ονὶ. Α ρτδοροβίξοηθ ὑπέρ Υ. 8 ρϑηάοί βὺ}"- 

δἰαπίίγυμα σωτηρίας οἱ 80 Βοο τυῦδα8 Μάρχου Στλαχχίου. Βοθοκμίι8β σάώξζεσϑαι 
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988 ῬΑΓΒ ῬὉΡίοσ. [410---- 

Λιβύης καὶ ἀπαχϑένίτα εἰς δουλείαν] καὶ τῆς ϑεᾶς εἰπάσης μοι 
10 κατ᾽ [ὄναρ, [{ ὅτι ἠχμαλώτισται Μᾶρκος, ἀλί----τ τς ἐϊλαύνωνδ 

ἐπὶ Κίυρήνην()- --ττ- ] 

(ΒΓοΘ Θ᾽ σαίϑῆναι! αἰχμαϊλωτισθέντα, φυοὰ ροπάογο γα]! ἃ ραγίἰοἰρίο εὐξάμε-- 
γος. Αἱ 8ἰ6 οογίο Μᾶρχον Στλάχχιον, ΒΟ ὑπὲρ Μάρχου Στλαχκίου, Βουίθ6ῃ- 
ἄυπὶ [αἱΐ, Ὡθαὰθ ἱμπίθ! σία αὺυὰ ἀθ σδυβᾶ ϑοίδυ 4685 ἰδ ἔθη, σα νοΐ 

Βδοίρογοί, ἱ. 6. φυυμ ϑι]δοοίαβ ῥγοοϊβοογοίαν, ἀθ οαρνίι δίθ Ῥο 581} 

οορίίδνονιί. [ἢ 200 ΒΌΡΡΙθιηθηΐο ϑοουβδίνυβ ὃν ἃ ὙΘΡΡΟ δ]αιο, ᾳυδὶὸ οϑδ(. 

ἠλευϑέρωσα δαΐ ἐλυτρωσάμην ροῃάθί, χυοά ἰῃ Άπη6 Εἰ }}} ρογί [880 βίδίυθῃάυμν 
ο8ί. 6 ΝΛΥΝΩΝ. Ειηοηάανὶν ΒοΘοκἢ. 

[ἢ 

21 1,ρ15 ΜΥ]δ56 815 ὑὙδ 8] δία Ῥδγδίοβ ἱπ τω ΒΘ ΡῈ0]1- 
, συμ (ζομυγο). ἘΔ. 1[6085- Ν᾽ δααϊηρίοῃ Α519 τηΐπθαγο 441. Ἐγοθι- 
ΠΘΡ ΙΏ80Γ. αΓ. ἀὰ [οὐγντθ Ρ᾿. 1δὅ7 ῃ. 72. 

α 

Αὐτοχράτωρ Καῖσαρ ϑεοῦ Ἰουλίου | υἱὸς ὕπατός τε τὸ τρίτον 
χαϑεσίταμένος; Μυλασέων ἄρχουσι βουλῇ δήμῳ χαίρειν" εἰ 

ὅ ἔρρωσϑε χαϊλῶς ἄν ἔχοι χαὶ αὐτὸς δὲ μετὰ τίοῦ] [ στρατεύμα- 
τος ὑγίαινον. καὶ [πρό]ϊτερον μὲν ἤδη περὶ τῆς κατασχού] σης 
ὑμᾶς τύχης προςεπέϊμψατέ]μοι, καὶ νῦν παραγενομένων τῶν} 

10} πρεσβευτῶν, Οὐλιάδου--- -- τ 

--τ------- - ς τῶν πολεμίων πταῖσαι χαὶ χρατη(θεί σης τῆς πό- 
λεως2, πολλοὺς μὲν αἰχμαλώτους] [ ἀποβαλί(ε)ῖν πολίτας, -οὐχ 
ὀλίγους μὲν ̓ φονευϑέϊν) [τας, τινὰς δὲ χαὶ σονκαταφλεγέζνγτας τῇ 

15 πόλει], [τῆς τῶν πολεμίων ὠμότητος οὐδὲ τῶν [ ναῶν οὐδὲ τῶν 
ἱερῶν τῶν ἁγιωτάτων ἀποσχομένης" ὑπέδ(εγιξαν δέ μοι καὶ περὶ 
τῆς χώρας τῆς λελεηλατημένης χαὶ τῶν | ἐπαύλεων τῶν ἐμπε- 

20 πρησμένων ὥςτε ἐμ {{ πᾶσιν ὑμᾶς ἠτυχηχέναι" ἐφ᾽ οἷς πᾶσι 

μιιογδθ δρίοίθυαθ οὔηδίδθ: [τῃθτ Ὁ 1908 Ἰ᾿ἰ ογαγαη ἴοσηδο ΘΞΙΣΥ 
1. 848. ἢν. Ροβύ ρῥηυβῆδια Αοἰίδοδη, αυύῃῃ ὕδοβδῦὺ ϑϑιὴΐ οοῃβϑα 88θὲ, 

(ϑυρίοῃ. Αὐρ. 47) δη6 ορίβϑίυ)δηλ ἀαίϑηῃ ργΟ ΘΟ ΠΟΥ οοηίθοίί ὙΚ. 4 δθο 

δα [δ ϊθηΐ Ῥαυίβογυμηλαῦθ ἱπουΓβίομθιῃ ἃ. 40 ἃ. Οἢγ, ἰδοίδιῃ ((ἵ. 1.60 88- Υαδά. 

442. 48) βροοίδηϊ. ὟΝ. 8 Υ. 44. 42 Ῥᾶυ}}Ὸ Α]ἰΐον τοϑι θηο8 ρῥυίανὶ 

αύυδιῃ (οοἰί ὟΥ., ἸοφΘἢ8 συνέϊγνων ἀτυχήματα) ταῦτα πάσης τειμῆς καὶ χάριτος. 
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συνε [ἴδον ὃ παϑόντας] ταῦτα πάσης τειμῆς καὶ χάριψίϊτος ἀξίους 
ἄνδρας γενομέν)ους ὑμᾶς περὶ Ρωμαίους ----- - - ] 

χαὶ εὐνοίας ὄντας ἀξίους ὑμᾶς πείπονθέναι. ἴῃ αυΐθυβ οὕπλ 8}186 οὔοηβίουὶ 
βαπί ἰὰπὶ νοὶ συγγιγνώσχειν δἰρηϊβοδίίο ἃ γοϊβαγὶ υϑὰ α]ίθηδ. 

22 1,δρῖ8 ΟΔΙΟΑΓΪ 8 ἱηνυθηΐιβ ΟἸγτηρίϑθ Ῥγορθ" ἰθιαρίαπι ἴο-- 
νί8. Εχ (. ΗἸΓβο  6]411 ΔΡΟΓΆΡΒΟ θὐϊαὶ ΑΓΟΒΔϑο]ορίβοιθ Ζοϊϊαησ 
ΧΧΧΥ (4876) ν. 86 ἢ. 88. 

Τὸ χοινὸν τῶν ᾿Αχαιῶν [| Αὐτοχράτορα Καίσαρα θεοῦ υἱὸν! [ἀρε- 
δ τῆς ἕνεχεν καὶ εὐνοίας [ ἧς ἔχων εἰς ἁτὸΣ διατελεῖ, [[ Διὶ 
Ὀλυμπίωι. 

ἐι{ἰόγὰθ ΑΘΙ͂Σ. Εχίγοιηδθ ἢ᾿δϑίδθ [1η60]118 ἰγϑΉΒΥ 818 ΟΓΠδίδο. 4 Τι- 

ἐ]ὰ8 Ὠθαὰθ δηίθ 40 ἃ. ΟἿΥ. θχδγαίαβ ὈΓΟΡΙΟ ὈΓΔΘΠΟΙΩΘΩ ἱπωρογαίουίβ, Ὠθαὰθ 

φοϑί 47 ἃ. (ἢν. αυἱὰ ἀθοοδϑὲ οορῃοχήθῃ Αὐυφσυϑβίί. 4 Ἡδηο ΒΟΥ Ρ(ΌΓΘΙῺ 

Αὐυρυβίὶ ρο βϑἰ πη πιὶ δοίαίθ ἴῃ υϑὺ [886 οἰΐδτη 8. οτατῃ Εἰ {]οτΌτα ἰδϑιἰτποηΐο 

οοῃϑίδί (6. 1. Αἰ. ΠΠ|, δδ0. δδ3. δ7δ. δ76, 607. 608. 64. ΑΥΤΟΝ. Ζίᾳ. ΧΧΧΥῚΙ 

Ὁ. 43). 

9ὴ8 Ῥγορθ νἱοῦπὶ Ἐεζί-Αἰβοἢ- Κουὶ ἴῃ υἱοϊηία ΠΙΪ πονί. 
Ἐαά. Ηππηί ἰῃ  Δ]ρο0}1 1} οι. ἡ. {06 οἱ ἰηάθ Βοθοκὶ (. 1. 6. 
3609. 

Μᾶρχον ᾿Αγρίππαν 1, τὸν συνγενέα [χαὶ πάτρωνα τῆς πόλεως 

[Διο γΓ9 ὙΟΙΜδΓΘ8 ργδοίο ΘΗΣ. 4 Μ. Αρεΐρρϑια 1,. ἢ. 608. 87. 48. 

47 ἃ. ΟἿΓ. Αὐρφυϑδίΐ ᾿ΤἸροτῖο 06 Γ ἀθοθηηίυμη (98 ---18 ἃ. Οἢγ.) ϑγγίαθ ὈΓΟΥΪΠΟἷδΘ 

ργδοίι ἰ8ββ6 οοηδβίδί. (889. Ὀΐο 1.111, 84. 1ὈἈΠῪῚ, 48). Αἱ πἰγυ οοάθιῃ ἰθιῃ- 

ῥοῦ οἰΐδυμ ἰῇ Ῥγου οί β βϑηδίου 8 οὐθητἶβ, τηαχίτηθ ἴῃ Αβϑία, ῬγΥΟΘΟΏΒΌΪΔΓΡΘ 

ἱϊηρογίατη Βα ογἑ ὨΘΟΏΘ δι σίγ. [Οϑορηυβ 5806 ΟΥ ΘΗ 8] γ ἱταροΥἱἱ Ρ8- 

10 ΟἸΠΘΙῺ Οἰὰ8 ΟΌΓΔΘ Ἰτηδηἀαίδηη [1886 Παγγαΐ (Αηΐ. Ιηἀ. ΧΥ͂, 40, 38 πέμ- 
πεται δὲ ᾿Αγρίππας τοῦ πίέραν τοῦ Ἰονίου διάδοχος Καίσαρος. ΧΥ͂Ι, 8, ὃ 
᾿ἸΑγρίππᾳ --- ἀνιόντι ἐς τὴν Ῥώμην μετὰ τὴν διοίκησιν τῶν ἐπὶ τῆς ᾿Ασίας 
δεχαετῆ γεγενημένην). Αἱ ὙΝαάαϊηπρίοῃ ἘδΔβί68 ἀθ8 ῥτον. Α8. Ὁ. 88 ἢ. δέ τη0- 
ἡυἱΐ δηΐθ δῃηυτῃ 16 ἃ. ΟἾΓ. Βα τοροτὶτὶ ἰῃ Αβϑία ργουϊηοία οἱ δαταϊηΐ- 

ϑίγαιίοΐβ νϑϑιϊσίυμ. Οὐδῦο δὰΐ Δ ἢθΟ ἀριηυϊη 8ὴη0 δ σοΥΐθ δ] ΘΓῸ τηοὰο 

υϊπαυθηηΐο (48---18 ἃ. Οἢγ.) Αϑίδο χυοαὰθ οὕ ῥγδθἤιίβ8θ δίαία!(. Τυ 

δἷπθ ἀπθίο πο {ἰ{}}8 Θχαγδίῃ8 ϑϑί. 



499 ΓΠΡᾷᾳχξ ῥζίου. ο΄ μγ1.-- 

χαὶ [ εὐεργέτην, ἐπὶ τῇ πρὸς τὴν ϑεὸν2 | εὐσεβείᾳ χαὶ ἐπὶ τῇ 
ὅδ πρὸς τὸν δῆμον [{εὐνοίᾳ. 

4Φ Μίπογυβιη Πίδάδ (η. 435, 456). 

274. Βαβίβ χυδάγαίδ πιδυτιοσγίβ οδθγυ]οὶ ἱηνθηία 61} δηίθ 
ἰθρυι. Εα. ΤΙ. ΒΌτ0116 Βυ]]ούη 40 δογγοβροπάδηοο Ηδ6]]ό- 
πἰχπο ΠῚ (4878) ν. 399 η. 7. 

Ὁ δῆμος ὁ ᾿Αϑηναίων καὶ οἱ τὴν νῆ]]σον οἰχοῦντες ᾿Ιουλίαν 
5 Κ[αϊῆσαρος Σεβαστοῦ ϑυγαίτέ]Ιρα, γυναῖχα Μάρχου Ἀγρίππα, 
Ἀπόλλωνι, ᾿Αρτέμιδι, Λητοῖ. 

ἐπὶ ἱερέως τυῦ Ἀπόλλωνος Παμμένου ] τοῦ Ζήναίνος Μαρα- 
ϑμονίου 23, 

μιίοτοο ΑΖΘΗ͂Σ. 4 Ἰυ]!ϊὰ Οδϑβαγίβ Αὐρυβιὶ οἱ ϑογβοηΐδο ἢ] Μ. 

Αβγίρραθ Ὠθρϑί( ἃ. 34 ἃ. (δγ.; Αρείρρα ἀθοθβϑβὶξ 44 ἃ. Οὔγ. Ηος ἱρίξαγ ἰθπι- 
Ῥογὶβ βρδαίίο εἰ} 08 ἀθαϊοδίμδ 68. 4 ῬθτηΏΘη68 ΖΟΠΟΙΪβ ἔ. ΜΓ Οηἶ 5. 

στρατηγὸς ἐπὶ τὰ ὅπλα ἰαἷξ ῬΔΌΪΟ ρμοδβί 481 ἃ. Ογ. (Ὁ. 1. Αἰΐ. 1Π 68). 

2) Ἡγρδίδο. Εχ Μοϊοίΐο ἀϑοργ. νοΐ. οἱ ΠΟΥ. Ρ. 38 οά. 
ΒοΘΟΚΩ (. 1. α. 4774. 

Αὐτοχράτορα [Καίσαρα] ϑεὸν θεοῦ υἱὸν Σεβαστὸν 1 εὐεργέτην, 
καὶ τοὺς υἱοὺς Γάϊον (᾿Πούζλιον Καί(σλαίρα 2 χαὶ Λεύχιον] ᾿Ιού- 
λιον Καίσαρα, ἣ πόλις ᾿Ὑπάτα 8. 

4 Βοθοκμίυβ ἀθ Τίθοτίο Αυρυϑίο συτὰ Η]}}8 ἀϑγιωδηίοο οἱ Ὀγιθο οορίίδ-- 

. νὴ , Αἱ οὐχ ταΐμ! οοῃίϊρογὶ!: υἱ αἰ βου ἰΔ.68 χαδθ θύσῃ ἰογβογυηΐ σογίδ γα 000 

ΘΙ ΟΥΘΘ (ηοί, 4) ὨΟῺ 80] 108 ἀυδίίατὶ Ἰ᾿ἰοοῖ χαΐῃ Αὐρυδίθϑ ρΡοϊΐα8 οὔϊὰ 

ἀὐυοθυβ παίυγα πθροίθυβ, δἀορίίζοῃος 411|8 ἃ. οὐ 1,.. δοβδυῖθα8β τη 6] ρθη 8 

δἷι, Νϑαὺθ δηίθ 417 ἃ. ΟἾἿΥ., Ζὰο δῖρο δαορίδί[ί', ἤθαᾷθ ροϑδί 3 Ρ. Οἴγ,, σαὺῦο 

[ποἱὰβ τηογίσυδ ο58[, (ἐπ]08 ἀοάϊοαίΒ 6856 ροίοϑί. 94 Γάιον, θὔαρον, καὶ 
δα... Μοϊοίία8. Ετηοπάδυί. [Ιοίδ ἰη (8416 Ποιηΐηΐ8 σϑη 118 οἸἰβθιπι, Α ῥτὸ 
Λ, Ρ Ρΐο , Δ ρὑτὸ Σ ἰϑοίπῃῃ 68[, 408 ΟἸΏΠΘΒ ΘΟΥΓΓΟΓΟΒ ἰγθαθΘἢ 85: 108 6586 

ὨΘΙΏΟ ΒΒΓΌΙΩ ΓΟΙΠΔ ὨΟῺ ὈΓΟΓΒῸΒ τα 8 ἰηῆι Ὀν. Νοιηθῃ ροθ οἰ Μμ- 

ἐξ οἰδϑὶ Οχ τοοτο οὐ ΕΠ {ῸΣ ἰῃ Οδοβαγίβ Απρυϑιὶ 41118 δἀορίϊνί5, ἰδτάθῃ ἰῃ 

Οτδθοίβ οογίθ {{{π|||8 ἡδαᾳυδαθθ ἱπαυάϊ( τ 68. 8 6Ο. 1. Αἴτ. ΠῚ 4986 

Αἰνιανὶς ἀφ᾽ ὋὙπάτας ο8έ, θδγο 8ἰ6 βουίρϑγθ τιϑ]υΐ χυϑίὰ Ὕπατα. , 
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6 ΟΕ ἀπ Ῥαϊδοοοδβίσο. Βα. γιάυδ [80 γ. δηΐ. (80. 39 

οὐ ἰηἀθ ροδί 8]105. ΒΟΘΟΚῺ Ο. ἴ. α. 3349, αυὶϊ ργδϑίθγθα Ὑθγβαυ 

ῷ. -α οἱ συδίϊ!ο" ρῥγίογυμα, νυ. 7 {Π||ογᾶσατι Δροργάρηο ΑΚΟΡΘ]ΔαΙὶ 

ἃ Μύηϊογο ΓΔΏΒΙΩἾ880 Ὀδὺ8 68. 

--τ-τ-τ--- α --τ-τνα--τ- τσ υχ-τ-ττ-ς χατ τσ Σταφύλου 
ὑπαρχόντων πρὸς τοὺς Χείων πρέσβεις, ἀναγεινωσίχόν] των 
ἐπιστολὴν ᾿Αντιστίου Οὐέτερος2 τοῦ πρὸ ἐμοῦ ἀνθυπάτου], |[ ἀν-- 

ὅ δρὸς ἐπιφανεστάτου, χαταχολουϑῶν τῇ χαϑολιχῇ μου [προ] ]θέ- 
[σει τοῦ [τ] }|ρΕἷν 8 τὰ ὑπὸ τῶν πρὸ ἐμοῦ ἀνθυπάτων γραφέντα, 
φυλάττειν καὶ τὴν ὑπὲρ τούτων φερομένην ἐπιστολὴν Οὐέτε- 
[ρος] [ εὔλογον ἡγησάμην ὕστερον δὲ ἑκατέρου μέρους ἐξ ἀντι- 
χα[τα]στάσεως περὶ τῶν χατὰ μέρος ζητημάτων ἐν(τ)υχόντος 4 
διήϊχου) σα καὶ χατὰ τὴν ἐμὴν συνήθειαν παρ᾽ ὁχατέρου μέρους 

10 ἐπιμέλεσ]ϊερα γεγραμμένα ἤτησα ὑπομνήματα" [ἃ λ]αβὼν καὶ 
χατὰ τὸ ἐπι[βάλ])λον ἐπιστήσας εὗρον τοῖς μὲν χρόνο(ι)ς ὃ ἀρχαιο-- 
τάτου δό(γγμαίτος 6) [ συνχλήτου ἀντισίφρ]άγισμα, γεγονότος Λου-- 
χίῳ (Σ)ύλλᾳ7 τὸ δεζύτε] ρον ὁπάτωι, ἐν ᾧ μαρτυ(ρηϑ)εῖσι 8. τοῖς 
Χείοις, ὅσα ὑπὲρ Ρωμαίων διέϑη)ἰχάν τε Μιϑριδάτην ἀνδρα- 

16 γαθοῦντες χαὶ ὑπ᾽ αὐτοῦ ἔπαϑονθ ἡἣ σύνίκχληϊίτος εἰ(δ)ικῶς 10 
᾿ ἐβεβαίωσεν ὅπως νόμοις τε καὶ ἔϑεσιν καὶ δικαίοις [χρῶν][ται, 

(8)11 ἔσχον ὅτε τῇ ᾿ Ρωμαίων (φηλίᾳ 12 προςἤ(λ)θον 18, ἵνα τε ὑπὸ 

4 [λιἰ᾿ϊοσαοὸ ΘΞΠΣ. Ὁο δοίδίθ {{{Π}1} οχ νυ. 49 σοῃίθοίγδε ἤοσὶ ᾿ἰοοί, υδὶ 

ΒοΟΘΟΚΗΪ.8Β β8η6 έυέ Αὐρυθίΐ τηϑροηθιῃ ἢθγὶ ργορίθγοδαιθ ἰηβουὶ ρ(ἐοΏΘ1 

δΙἰχυδηῖο ροδβὶ οἰὰβ τηογίθιῃ ἰποΐβδιη 6886 αἰχὶί, ΑἹ {}ὸ ἀο Αὐυριϑίο 8ὺυ- 

Ρογβίι6 μοί ἀϊοὶ, ἠομηΐηα “πηρογαίον Ἀίυὶ βίξειΣ Αὐριδίιδ᾽ ἀθημλοῃϑίγδῃϊ. 

ἈΏΏΟ 14 Ρ. ΟἸγ. ἰρίξαν (ἰὰ]ὰ8 γϑοθηϊἷοῦ ΟῚ 8; ἡθαὰθ οοίδνο Αὐυρσυϑίϊ 

οοηϑυϊαίῃθ (46 ἃ. (ΒΓ.) δηιμαυΐοῦ. 4 υο δυηΐ Αὐρσυϑδίϊ δοίαίθ Αη 581] 

γοίογοβ αὶ δὰ δοηβυ δίπτη ρογυθηθείηΐ ἰάθοαιθ ὈΓΟΘΟΏ81108 Αϑίδθ βογὶ ρο- 

(πορίηΐ, δ᾽19 Ὁ Ο08. Β50,.. 80 8. ΟἾΡ., δ|ἴδϑυ, 1118 ΝΠ π|Β Ββίηθ ἀπθίο, δηηὶ 68 

ἃ. ΟὨγ. δοηδαὶ ογἀϊηαγίυϑ. Ηπδο αἀυϑπὶ ἐἰΠυτὰ {8.610 50 Γ6 τοᾶνοὶ!Σ δα ἀΐηρ- 

08 Βδβίθβ ἀθ8 ὑγουΐῃηοθβ ἀβίδίίψυθβ ἀθ ᾿᾽ϑιηρίγο Ἀοιηδίῃ ἢ. 1038 ἢ. 68, φαΐδ 
8809 Οοἰδνῃβ Αὐριϑὶὶ ΘΟ 8} [18 ὨΟῺ ἴδηι ὈϑαοβΒ 8Πΐ8 86 80 ΘρἰΒ(Ό]Θ ΤΩ, 

αυδιὰ Αηἰβιὶὶ Ὑοίουβ ΒΌΘΟΘΒΒΟΥ ΒβογίρϑβίἝί, ἴυϊββο νἱάἀθίῃγ. Αηἰβιΐ8 ἰσί ον, 

ααΐα ἔᾳπὶ ἀθοθηπίΐ ἴθυθ ἰδ ΓΥ ΔΙ ΠΤ πίον ΘΟὨΒΌΪαίι τ Θὲ ΡΥΓΟΘΟΏΒΕΪΔΙΌΙΩ Αδἰ80 

6886 βο͵θθδί, οἰγοίιου ἃ. 8 δῃί 4 Ὁ. ΟὮγ. δῆς φγουϊδοίϑιῃ δατηϊηἰβίγαν[. 

8 .Π..ΕἰΙΝ. ϑυρρίονὶ οἱ ϑιωϑθῃᾶδνὶ. Βοθοκδῖοῦ τοδὶ [ἐϊπίαιν)εῖν, συοὰ ταϊ 
ΒΘΏ ΘΩ 86 τλΐηνθ δοοοτιηοάδἔιχηῃ ν᾽ ἀοΘ(0 1. 4 ΕΝΥΧΟΝΤΟΣ δ ΧΡΟΝΟΣ 

6 ΔΟΙΜΑ 1 ΞΎΛΛΑ. Αμπηυβ οϑὲ 80 ἃ. (Ὦγ. 8 ΜΑΡΤΥΕΠΟΕΙΣΙ 
ὃ 6 Μιϊν δἰ ᾷ δάνογβυβ Ομίοϑ ἰγὰ δέ ογυάθὶἡδίο οἱ. Αρρίϑδῃ. Μιΐηγ. 86. 46. 
41. 40 ΕἸΑΙΚΩ͂Σ 1 ΑΛΕΣΧΘΟΝ 4ἸἹ4ΛΙΑ . 48 ΠΡΟΣΗΑΘΟΝ. ΟἋοίο- 
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μηϑ' ὅ τιν οῦν [ τόκῳ ὦσιν ἀρχόντων " ἢ ἀνταρχόντων, οἴ τε 

παρ᾽ αὐτοῖς ὄντες ἱῬΡαίμαῖ͵ οὐ 15 τοῖς Χείων, ὑκαχούωσιν γό- 

μοις“ Αὐτοχράτορος δὲ ϑεοῦ υἱοῦ ΣίεἸβαστοῦ τὸ ὄγδοον 15 ὅκά- 

20του ἐκιστολὴν͵ 17 πρὸς (Χαίοος 15 γράφοντος Ϊ ---- -------τ-τ 

---}σ εν τὴν πόλιν ἐπ ύϑιίετο"---------- ] 

τῦπι οἷ. Οδλε5. Ρ. (. ἴ, 48, 8: ρνοΐ υὑόγὸ αἀ απιοξέξαπε Ρορμὶξ δονιααυὲ 

αἀὐϊωϊἑπεομί (δορὶ), ἐὰ οἷξ ογίρὲ γωέε ρμαΐδῇ μοεξεῖ ἢ 4ς( ΑἸΧΟΝΤΩΝ 

45 ΘΙ 46 δηηο 36 8, (διε. υ. βυριϑ. 41 ΕΠΙΣΤΟΛΗ 48 ΚΕΙΟΥ͂Σ 

49 ΕΓΥΘ. 

27 Βαδδὶβ ἰαρίάἀϊβ ἤανΐ, ἱπυθηΐα Οἰγπιρίδο ογίϑηίΐίδπι ὙΘΥΒΌΒ 

ἃ ἰορο [ονΐδ. Εχ Κὶ. Ρυγροϊάϊ δροβγαρθο οὐξάξ Αγοδμδοοίορίβοϊιθ 

Ζείϊθηρς ΧΧΧΥ͂Ι (1880) ν. ὅ3 η. 336. 

Τιβέριον Κλαύδιον Τιβερίου υἱὸν Νέρωνα ;, νικήσαντα Ὀλύμ- 
δ πια τεϑρίππωι τελείωι -------- [-- -τ- ο-----  Ἀπολλίώννιος 
Ἀπολλωνίου ὑὸς [ Ἠλεῖος ὃ καὶ Τιβέριος [Κλ μύδιος [ τὸν ἑαυτοῦ 
πάτρωνα καὶ εὐεργέ(τη)την, Διὲ ᾿Ολυμπίωι. 

ἐιτογῶ6 ἰα δοΐθυ μαδίϑευπι [προ 5 ἰγϑηδυοσσίβ Ογηδίδο: ΘΙ ΟΓΔΡΙΙΟ 8 

᾿Πογαγυπ ἰογδο ΑΘΗ͂Σ. 4 Τιθογίθμι αυὶ ροδίϑα ἱπιρογανυῖ υπς 6886 
τοδηϊίοδίσμι 66. Οπὶ ᾳυυπὶ οἰδιηνίππι Οἰδυάϊΐο ποπιίπθ 808 8ϊξ, δηίοσιδπι 

8 Αὐρυδίο δἀορίδεοίυγ (8. ἀ. ΥἹ (8). ἴ}. δηηὶ 4 ρ. Οδγ.) εἰ πἰστη ἰπείδυτ 

6866 δρρατγοί, ἰίἰὰ υἱ Τίροείὶ νυἱοίογί δὰ ΟἸγιιρίδαϊ 496 (4 ῥ. (ἢ ν.) δ αἰϊσαὶ 

ΟΣ Ὀγοχίπιθ δηίἰδοθάθη 8 ἰγαθηδδ δἰ. 

218 Τάρυ]ὰ ἱηνοηία ΟἸγιρίδθ ῬΓοῸρΘ δηρσυίΐσπι ἰοπρὶ «αὶ 
δρθϑοίδί ἰηίοῦ οΥθηίθμι 80 θη δὲ δβορίθηϊγίοηθβ. Εχ 6. Ηϊτγβοῖ.- 
(6141: δροργάρβο δάϊάϊ Αγοῆδθοὶ. Ζοίϊθπηρς ΧΧΧΥ͂ ρὑ. 86 π, 84. 

Γερμανικὸν Καίσαρα, Αὐτοχράτορος ἰ Τιβερίου Καίσαρος Σε- 

{{{|0τὰ6 ἰ οχίγθη δ μδβίδγιπι ραγίϊ θυ 1160}18 ἰΓΔΉΒΥΟΓΒΙ8 ογηδίδθ : [η6- 

ΤΟΓΔΌΙ66 {ἰθγαγαπὶ ἰογηδθ ΑΘΗΊΣ. 4 ΟἸγπιρίϑαάο 499, δοβίϑίθ 47 ἃ. (ΕΓ. 

Ναῖὰ δηϊθοθάθηίο ΟἸγιηρίαἀθ Τίρογ 5 ποπάσμη Αὐμυδίυδ, ἱπδοφυθδηίο ἀθυμδ- 
ηἶουδ ἰᾶπὶ τοογίυυδ ογαΐ. Ουθσ υουϑαθο ργορίον Αἰτγσδηὶ ἰοϑεηοηΐππι ΠΟ- 

τηΐηο8 ἀοοίί δία υἰδϑοηΐ Τίθοσίατη ἰρβῦμι 111 Οἰγτηρίδάθ αὐδάγίμίβ νἱοίβ86, 
δος ]ο οἱ ἢ. 317 ἰμυθηί8 σοῃίθοοσδηῃ ἃ ϑογίρίογο αἰγίυϑαμθ υἱοίογίδσω 
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βαστοῦ υἱόν, νικήσαντα ᾿θλύμπια 1 τεϑρίππῳ τελείῳ], Μᾶρχος 
5 Ἀντώνιος Πεισανὸς [τὸν ἑαυτοῦ πάτρωνα Αιὶ ᾿Ολυμπίωι. 

ΘΥΓΟΓΟ οοπίαδαμμῃ 6886. ϑεὰ τϑοϊίυ8. Η. ὅθζον, ϑοχίυβ [υἱΐὰ8 Αἰγίσδηυϑβ, 

1ῥδίαθ 1880, Ρ. 469 οχ ἰῃβογιρίίοηθ γϑγθα Αἰγίσδηΐ γοϑεαϊἐ σης ἰῃ ταο- 
ἀστ: χαὶ ἐνίχα [Γερμανιχὸς Καῖσαρ ὁ] Τιβερίου Καίσαρος τέϑριππον. Οδτίυτα 
Ἰδσηδο ἱπάϊοίυτα ἰῇ 60 ἰηθ886, αὐοά ἴῃ ἰγαάϊΐἃ ἸοοἰΐοηΘ τέϑριππον, Ὠοη νἱοίογί 8 

ἰρϑίιβ ποιηθῃ, β0 θοῖΣ Ἰοόπαπη ἰθπογοῖ; ἰὰ ϑηΐτη δ Αἰγίοδῃϊ ϑὰ ΔΌΒΟΓΓΘΓΘ. 

279 Ταθυ]ὰ τηϑυογθᾶ ἱηνθηία [8744 ἴῃ νἱοὸ Τυγοίοο Τροδα- 
γι Ῥγορθ ορρίάυμῃμ Αγίαϊὶ, οἱ Οομβίδη  πορο]ὰ ἀο]αῖα ἰῃ 
ΒΘ Θοο]οϑίδθ 85. γθῆθβ. Εχ δροργαρἢ 8. [0}}} ΜΙ σοη οἱ 

ΘΟΒγοθαθεϊ ἱηίοργ 5. Ἰορδί! 015 ἀθϑγιηϑδηΐοδο οαϊαΐϊς Ἐ. Ουγίϊυ8 

ΜοΟΒΔίΒουομίο ἀ6Ρ Κύη!ᾳ]. ΑΚδάθιθ σὰ Βουϊΐη 1874 ρ. 16 ἢ. ἸΥ͂. 
Ιὴ οἰυβάθιῃ 80 1(18 ραᾶγίθ δ᾽ ἴϑγὰ ἀθογοίυση Πποῃοῦίδγασαη Αηίοηδθ 

ΤΙΥΎΡΒΔΘΗ65 θ8ὲ ΤΊ ΟΥΪΟ ΠΩ ρΡΟΓδίογθ ὁοπηροϑίθαπα, αυοα 6α]α1 αυ- 
(15 1014. ». 16 η. ΠῚ. 

Ἐπὶ Γαΐου Καίσαρος! ἱππ ἀρχεω()" Θαργηλιῶνος ϑ΄. 
Ἔδοξεν τῶι δήμωι, εἰςηγησαμένων τῶν ἀρχόντων πάντων, γραμ- 
ματεὺς βουλῆς Αἴολος Αἰόλου Οἴνωψ᾽ 8 Μέσης ἐπὶ [ Μηνοφῶν- 
τος εἶπεν᾽ ἐπεὶ ὁ νέος Ἥλιος Γάιος Καῖσαρ Σεβαστὸς Γερμα- 
νιχὸς συναναλάμψαι ταῖς ἰδίαις αὐγαῖς καὶ [ τὰς δορυφόρους 
τῆς ἡγεμονίας ἠθέλησεν βασιλήας ὅ, ἵνα αὐτοῦ τὸ μεγαλεῖον τῆς 

[οταό ΑΛ (ρεοιΐβοασθ) ΘΠΣ. Ἐχίγοιηδθ μϑϑίδθ 11860]}8 ἰγϑηβυθγϑίβ 

ΟΓηδίδ6. 4 ΕΓ. ἀδοϑὰρ Θογιδηϊοὶ ἔ. αυἱ 87---64. Ρ. Οὗγ. ᾿πηραογανίί. 
4φ Οἵ, 470, 8 Αἰν (8{|18 ΟγΖίσθπογιμ ἐγ 08 ογαηί Γελέοντες, ᾿Αργαδεῖς, Αἰγι- 

χορεῖς, Ὅπλητες, Βωρεῖς, Οἴνωπες. Οἵ. Ο. 1. α. 8651. 8664. 8668. 8664. 
8666 οὔὐτὴ ΒοΘΟΚΗΪ δαποίδι 6. 4 Οἵ. α. 1. 6. 8661 Μέσης ἐπὶ Μενε- 
σϑέως εἶπεν. Ιῃ οἰυβάθηῃ ἰαρίἀΐβ 81]|160ΓῸ {{{π|18Ὸ (Ρ. 416 ἢ. ΠῚ δρυὰ Αυτγι 12) 
[ὁ δεῖνα] ἐπὶ Δημητρίου εἶπεν. ΡτΤΟΡΔΟΙοΥ Ουγίί8 58:6 ἰπίθγργϑίδίαῦ μδῃη6 
[οὐτουϊδιη, υὖὐ ὨοΟΙΏΘη φϑηδίνο οὐπὶ ργαθροβί[οηθ ἐπὶ ϑηπηίί δία οἰυβ 511 

ααὶ οοπέοηΐ φῬγαοίπογί! ἴῃ χα Ἰοχ ᾿δία 5ἰΐ. δ 1. 6. οὕ 'ρ86 ἱτωρθγία τη 

δἀορίυβ8 θ886[, τγορυϊο8 ἰῇ ἱμηροῦία ααυΐθυβ ἃ Τίρογίο ογΐναί ϑγδηί γοϑίίαἱί. 

Ῥγϑοίοῃ Οοίγἱβ ἢ]105, ἀθ αυΐθ8 ἰηΐγα δοουγαίία8 αἀἰσοίαν, ἰὰ αϑὰ νϑηΐ 8586 580ὶ- 

ΤΩῸ8 ἰῃ ΑὨποομο Οὐδ βθη0 οἱ Αργῖρρα [υἀδοοῦυπι τορὸ (888. Ὀϊο ΕΣ, 
8, 8). Οοίογυμα ΒοΟ οαπηϊαίατα ἀθδιηοηδίγαί, β0Ὁ ἰρβ8α τοἰ ἰδ 118 δὸ Ὀ]απάϑ 
ἱροῦ ΠΟΥΪ ἰηΐία (87 Ρ. ΟὨγ.) δυαηο {{π|ἰυτὰ ἰηοίδαμῃ 6880θ. Νϑιὴ ὈΓΟΥΪ 
ΡῬΟΒΊ τηυϊεἴα νοϊυηίδίθ (. (088 γοῶθβ 4008 ἰπϑἰἰἰὰοταϊ τορηΐθ ὀχρυ δ. Ν6- 

40 Ὀγυ81}1860 ἀϊνίηἱ ΠΟΏΟΓΟ5 Ππυΐς δοίαί8 ἀοῆηϊἰοηὶ οὐϑίδηιϊ (οὗ, ηοἵ. 41). 
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ὅ ἀϑανασίας χαὶ ἐν τούτωι σεμνότείρον ἢ, βασιλέων χἂν πάνυ 
ἐπινοῶσιν εἰς εὐχαριστίαν τηλιχούτου ϑεοῦ εὑρεῖν ἴσας ἀμοιβὰς 
οἷς εὐηργέτηνται μὴ δυναμένων, τοὺς Κότυος δὲ παῖδας ὑἱῬοι- 
μητάλχην χαὶ Πολέμωνα καὶ Κότυν συντρόφους καὶ ἑταίρους 
ἑαυτῶι γεγονότας εἰς τὰς ἐχ παί(τέρχων χαὶ προγόνων αὐτοῖς 
ὀφειλομένας ἀποχαϑέσταχεν βασιλείας" οἱ (δὲ) τῆς ἀϑανάτου ] 
χάριτος τὴν ἀφϑονίαν καρπούμενοι ταύτηι τῶν πάλαι μείζονες, 
ὅτι οἱ μὲν παρὰ πατέρων διαδοχῆς ἔσχον, οὗτοι | δ᾽ ἐ(κχ) 10 τῆς 
Γαΐου Καίσαρος χάριτος εἰς συναρχίαν τηλιχούτων ϑεῶν γεγό- 

10 νασι βασιλεῖς, ϑεῶν δὲ χάριτες τούτῳ διαφέρουϊσιν ἀγϑρωπίνων 
διαδοχῶν, ᾧ ἢ νυχτὸς ἥλιος καὶ τὸ ἄφϑαρτον ϑνητῆς φύσεως. 
μεγάλων οὖν γεγονότες μείζονες [ χαὶ λαμπρῶν ϑαυμασιώτεροι 
εἰς τὴν ἡμετέραν παραγείνονται πόλιν ᾿ Ροιμητάλχης καὶ Πολέ- 
μὼν συνιδρουργήσον[τες χαὶ συνεορτάσοντες τῆι μητρὶ ἐπιτελούσῃ 
τοὺς τῆς ϑεᾶς νέας! ᾿Αφροδείτης Δρουσίλλης 11 ἀγῶνας, οὐχ ὡς 
εἰς φίλην μόνον, ἀλλὰ καὶ ὡς εἰς γνησίαν πατρίδα, ὅτι χαὶ ἣ 
βασιλέων μὲν ϑυγάτηρ βασιλέων δὲ μήτηρ, ἢ μήτηρ | αὐτῶν 

6 Οοἴγβ τὸχ ϑδρδθογυτῃ ΤὨΓΘσΌϊΩ ροδὲ ρδίγίὶβ ἈΒοθιηθίϑ οαΘ τηουΐίθμι ρ8Ὁ- 
ἰθ τηοᾶο ραδίθγρηϊ γορηὶ 80 Αὐρυδβίο δοσορίΐ, οὐπὴ αἰίογα Ἀμοβουρογίαὶ ἈΠοο6- 

τηθϑίδιοἱβϑ γαίγὶ σοπσθάθγοίν, ϑ'ϑὰ ἰηΐίο Ῥγίῃοίρϑδαιβ ΤΊΡοΥ Οοἱγβ ἃ ρϑίγιο 

Β6}10 Ἰαοοβϑί(8 οϑί, ροβίθα Ῥ βρθϑοίθιῃῃ ΟΟἸΙοααὶϊΐἑ οδρίιϑ ο( 1 νἱβου]ὰ σοη- 

ἰοοίβ, ἀθηΐψφαθ, οὐτὰ Τίθον 8 υἱὐ δἰδὶ ἰγδάθγθίῃν ροίϊδϑος, πϑοδίυαβ. ϑδοὰ 

ἈΠΟΒΟυΡρογἀθ ρον ῬΡοϊηροηίυχῃ ΕἸδοσπ Ἰοφαίαμη Ἀοζοδηλ δἀἀπυοῖὶο ΤΙΒΘΓΙΒ 

ἀθογονίζ, υἱὐ ἰ8Β αυϊάθιῃ ΑἸοχϑηάγθδθ ἰῃ ουδίοαϊα ἰθηθγοίυν, ΤῊγδοῖδ δυίοθτιη ἰη- 

(0 οἷῃϑβ δ)ί.πι ἈΠοθιηθίδι θη οἱ Οοίγίβ ᾿ἰθογοβ αἰνίἀογοίυγ. Ουἱΐαυυπὶ ποη- 
ἄυτμλ δαάα]ία δοίδίθ οϑβοηί, ΤΥΘΌΘ.] ΘΠ 8 ἈπὺπὲῸΒ Τηΐ8808 οϑὲ αὐἱ ἰπίοσί τ ΘΟΓΌΠΙ 

ΓΟΘΏ ΤΩ δατηίηἰδίγαγοί. (ἃ. 418 ρ. ΟὮνγ. οἷ, Ταὸ. Απη. 1, δέ 894ᾳ4ᾳ:) Ιρβὶ Ἰ1- 
δουὶ υἱάθηαν Ἀοχῆϑο τη 81886, συθγο ἰὸς αδὶ δοϑαγίϑ σύντροφοι καὶ ἑταῖροι 
δυάϊαηϊ, ὨΘα4ῸΘ ῥΓΐὰ8 ἰῃ τοϑηῦμη γοϑίϊυαϊ! 0880, φύϑηι 1110 ργϊποίραίαμι 90- 

ΕἰποΓοῖ, 1 ΡΊ]γο8 ἰα͵880 Οοἰγὶβ Η]1ο08 ἰδ οχ ΤἸδοίίο 1]. ]. οἱ ϑίγδροηθ ΧΙ 
Ρ. δδ6 οοῃϑίδθαϊ. Ουΐη οχ δοίδιὶβ ογάϊηθ ἷσ ΓΟΟΘ ΒΘΘΏΓΟΣ 60 ταὶ ἀυθί.Πὶ 

οϑί, «φυΐα ἰ8 χυαὶ ρῥυίμαρ ἰόοθοὸ Ὠοιῃλί δία" ΑΥΪ ρϑίϑσγηϊ (μοί. 6), 86. ἃνΐ 1χ8-- 

ἸΘΓΩΪ (ηοἱ. 14), ἰ(οΥὉ8 ρῥδίγίβ Ποιύθῃ 0881. Ἀθρηδνὶ ἱαφίίας ἈΠοοιηθίδ] 08 
(δίγαθο 1. 1. δυναστεύει δὲ ὁ πρεσβύτατος αὐτῶν). 8 ΕΒιροπᾶδυϊ. ΠΑΝΤΩΝ 
Ἰαρίβ. 9 ΕἸωθῃμάδυὶ. ΟἹΑΣ ἰδρὶ8, χυοὰ τοίϊπυϊ! α., οἰβί δίς ποαὺὰθ βίγσυο- 

[ΓΔ ὨθΘαῸ6 βθηἰθηἝί β88η8 οἰβοίπγ. ΔΣ ῬΓῸ ΔΕ ΟΓΤῸΓ ἰαρίοἰάδθ οδβὲ, 408108 

ῬΘΡΡΔΌΪἾ ΟΟΟΌΓΓΟΠΕ ἴῃ {ἰ}}8 αγδθοὶβ δοίδιὶβ ἰηΐθγίογίβ. 40 ΔΕ. Βιυιοῃάδ- 

Υἱἱ Ουτιυ8. 44 Ὀυηβὶ}]α ΒΟΙῸΓ Ο. (δοδαγίβ. ΡῬΧΟΡίοσ αἰυποὸβ οἱ 8 ΠΟΏΟΓΘΒ 
ΔΠΠΟ 89 Ρ. (δγ, δῃβ χυίϊογομι 6880 ἰἰϊα! αὶ ἡορανὶ! ΜΙ|ΠῚ ρθη. Αἱ ἃ Ογδθοῖβ. 
᾿Αβἰδῃΐβ θὰ πὰ ἰϑὰ Ὁ ἰηἰξίο ρῥγίποιραίι8 ἔγαίγίβ, χαὶ ϑϑῖὼ ἰῃ ἀθ] οἱϊβ μαρθθαΐ, 
ἰδηχύδιῃ ἄθϑι οὐδ 6580 οαυθδαυδῖῃ ἱπργορϑὈ 9 οϑί, οἱ 8}1}8 ἀθ σϑυϑὶβ 
(ποΐ. δ) ΒοΟ ἀθδογοίυχη δηηὴο0 87 Ρ. ΟἸΓ. ροϊυ8 ἐτϊυδηάππι νἱἀθίυν. 
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Τρύφαινα 12, ταύτην ἡγημένη πατρίδα, οἴχου τε τὸ ἐφέστιον χαὶ 
15 βίου τὸ εὐτυχὲς ἀνεμεαήτοις ἐνευδαιμοϊνήσουσα τέχνων βασιλείαις 

ἐνταῦϑα ἵδρυται" ὃ᾽ δὲ δῆμος ἡδίστην ἡγούμενος τὴν ἐνδημίαν 
αὐτῶν μετὰ πάσης προθυμίας προςέταξε τοῖς ἄρχουσι ψήφισμα 
ὑπαντήσεως ᾿εἰςηγήσασϑαι αὐτοῖς, δι᾿ οὗ εὐχαριστήσουσι μὲν 
ἐϊπ᾿ αὐτῶν τῆι μητρὶ αὐτῶν Τρυφαίνηι ὑπὲρ ὧν εὐεργετεῖν βε- 
βούληται τὴν πόλιν, φανερ[ὰϊν δὲ χαὶ τὴν τοῦ δήμου εἰς αὐτοὺς 
ποιήσονται διάϑεσιν᾽ δεδόχϑαι τῶι δήμωι ἐπῃνῆσϑαι μὲν τοὺς 
βασιλεῖς  Ροιμητάλχην. καὶ Πολέμωνα καὶ Κότον καὶ τὴν μη- 
τέρα αὐτῶν Τρύφαιναν, ὑπὸ δὲ τὴν εἴςοδον αὐτῶν τοὺς μὲν 

20 ἱερεῖς καὶ τὰς ἱερείας ἀνοίξαντας τὰ τεμένη καὶ προςχοσμήσαν- 
τας τὰ ξόανα τῶν ϑεῶν εὔξασϑαι μὲν ὑπὲρ τῆς Γαΐου Καίσα- 
ρὸς αἰωνίου διαμονῆς χαὶ τῆς τούτων σωτηρίας" Κυζικηνοὺς δὲ 
πάντας ἐνδ(ελμικνυμένους τὴν εἰς αὐτοὺς εὔνοιαν .ὁπαντήσαντας 
μετὰ τῶν ἀρχόντων χαὶ τῶν στεφανηφόρων ἀσπάσασϑαί τε καὶ 
συνησθῆναι καὶ παρακαλεῖν αὐτοὺς ἰδίαν ἡγεῖσϑαι πατρίδα τὴν 

᾿| πόλιν καὶ παντὸς αἰτίους γείνεσϑαι αὐτῇ ἀγαϑοῦ" ἀγαγεῖν δὲ 
ἐπὶ τὴν ὑπάντησιν χαὶ τὸν ἐφήβαρχον 18 τοὺς ἐφήβους χαὶ τὸν | 

᾿ παιδονόμον τοὺς ἐλευϑέρους παῖδας" τὸ δὲ ψήφισμα εἶναι περί 
26 τ᾿ εὐσεβείας τῆς εἰς τὸν Σεβαστὸν χαὶ τῆς εἰς τοὺς [| βασιλέας 

τειμῆῇς 14. 

44 Ἐχ δ]ίϑγο ᾿οἰυϑάθιῃ Ἰδρὶ 8 εἰπ|ο ΒΟρΟΡ Υίο αἰβοίτηαβ Απίοηΐδιη ΤΎΥ- 

ΡΒδθηδηη Π] τὰ ἴυ880 ῬΟΪΘΙΔΟΠ 8 τορὶβ Ροηίὶ οἱ Ργίῃοαοτίαΐβ, φιδη Ρυίβοάο- 
ἀογίάθ τυγβυβ Ρυίμοάοτὶ Αβίδγομδο οἱ Δηϊομίδο Μ. Αηϊοῃῖϊὶ ἰσίατηνίγὶ Ε] 186 

ΕἸ ϊαχὰ ἰαἶ886 οχ {ἰα}] 0 ϑιλγσηδθο ἀοσιμοηδίγαν! ΤῊ. Μοιωσάβοη Ερδ. ορίργ. Π 

Ὀ. 8710 84ᾳᾳ. Ῥοϑί ΟΟἰΥ Β τηδρὶ(ἱ ταογίθμῃ ΤΎΥρΡμδϑηδῖ ΟγζΖίοϊ ἀοχρίοἱ πὰ πὰ ἢδ-- 

θυ ΐβ80 ἷο {ἰ}]8 ἀοοθί. 48 Αἰ, 4468. 44. Ηδϑθο ἰογυϊα βία] νίτὶ 

ὮΔΌΘΓΟ νἱάθίυν δίχυῃθ θδ0 ἀθ χυΐδυ5 αἰχὶ 414911,͵ 46015, 4906, 

2380ὺ Ὀο6]Ρη)18 ῬΓΟῸΡΘ 805 ὙΠΟ 0168 ὑθ}}} ΑΡο]] 8 Ρυ ὶ!. 
ἙἘάΔ. Ἐ. Ουγίίυ8 Μυβ. ἈΒΘη. ΠῚ (849) ν». 111. Αποοάοίὰ 86]- 
Ῥΐοᾶ Ρ. 88 ἢ. 607. 16 088 ΥΟΥ͂. ἄγοῃ. [Ώ807. 11 ῥ. 847. 

---τ-τ--τ-- τς -- χαὶ ὃ ἀρχιερεὺς τῶν Σ[εἰβαστῶν χαὶ ἐπιμελη- 
τὴς τοῦ χοινοῦ τῶν ᾿Αμφικχτιόϊἶνων 1 [χ]αὶ ἄρχων τῆς ἱερᾶς ᾿ἀχ- 

[Δἰἰογαθ ΖΠΣΩ. Τιυϊαπι ΝΘΡΟΙἶ8 ἱπιροσίρ δηξαυίογθω ΠΟῺῸ 9886 οὔτὰ 

Βοζαΐηβ Τιβέριος Κλαύδιος ἰπτὰ δβασοτάοίίτα Αὐβυδίογυμῃ (οἵ. Ηθγδο ΧΕΙ 



2906 ΡΔΥΒ ὉΓΪΟΥ. [280--- 

τιαχῆῇς βουλῆς 2 Τιβιέριος) Κλαύδιος [υἱὸς πόλεως ὃ Κλεόμαχος 
ὅ φιλόχαῖσαρ χαὶ φιλόπατρις [[[ Νεαικοπολείτης τὸ ἀνάλημμα τό τε 
ἔσω τὸ ὑπὸ τοὺς [ ἀνδριάντας χαὶ τὸ ἔξωϑεν ἐποίησαν ἐχ τᾶν 
τοῦ Πυθίου ᾿Απόλλωνος τόχων καὶ προςόδων. 

Ῥ. 87) ἱπάϊοὶο 68. 4 ΑὉ Αὐμυβίο Νίοορο! δη08 ΑἸαρἰοϊγοπίδυ8ϑ δϑοσγίρίοβ 

0880, δΔίαυθ δος αυἱάθηῃ υἱ 80χ 80 ὉΓ8 σα Παρογθηΐ, αχυδηίιυ8β ὨΟΤΠΘΓΕΒ ῬΓ86- 

ἴογθδ 8018 Μδοοάοηΐϊδυϑ οἱ ΤΏ.6588818 ἐγ δυΐ8 οϑί, Ῥαυβδηΐδϑ Χ, 8, 4 γοίοσί. 

Οὐδῦθ ποῇ Ἰηΐγα δἰ ἷο οἱυβ Γ 18 οἰνοηι ἰοἱϊ οΘοηγνθηίαίΐ ργᾶθθϑθθ. [ἢ [ἰ- 

[10 ὨσΡρΘΥ ἰηνθηίο (Βα}}. ἀθ οοῦγ. Η6)}. ΥἹ ρΡ. 460 Ὡ. 80) 8) 8 ἐπιμελητὴς 
τῶν ᾿Αμφιχτιόνων τϑοθῃβοίαγ, ἰΐϑιη Νίοορο! ἰδηυβΒ. Ἐρὶπιθ]οίδθ οἰΐαμτι 1,6}0088 
846. 846, 849 9υηἰ, β80ὰ πῃ ἰάδθῃ τοδρίϑίγαίυβ ἀοδίρηοίαῦ ἤθη Ἰἰχυοί. 

4 Ουΐδθυϑ Ἰοοΐβ τηᾶρῆδθ ἰογίδο ἢϑγί 8ο᾽ ϑθδηΐ, δὶ ϑδόγα οοῃο δ ἰηβί αἴ Θγδηΐ, 
4080 οδνθγθηΐ, ὯὨ6 χαϊὰ ἰῃ σδογίτοηἑἑβ ᾿υἀΐβαιθ οτ {Θ ΓΘ δὰΐ ρῥθοσδγοίαγ. 

Εἰαδηιοὰϊ [αἱξ ΟἸγταρίαο ἡ Ὀλυμπικὴ βουλὴ ἰγοφαθηίοῦ δραὰ Ρϑυδαπίατ οἱ ἰῃ 
ε{{π|18 σοτητηθιηογδίδ, ΕἸθυβδίηθ ἡ ἱερὰ γερουσία ((. 1. Αἰἰ. ΠΙ 108. 864). 
8 α΄. σα. Ηἰνβομίο! ἃ ΖΟο ΘΟ  (. ἃ. ὅδίογγ. αγιληαβίθη 4884 ἢ. 164. ά Μυ- 
ΓΟΒ 80 Βίγυοίοβ ἰυγο ἰπουργθίδιγ ὦ. Ῥγουοοθῃβ δὰ (Ὁ. 1. α. 4404 Π. Λικί- 
γιος Πρεῖσχος Ἰουουεντιανὸς --- τὰς ἀναβάσεις χαὶ τὰ ἀναλήμματα ὑπὸ σεισμῶν 
καὶ παλαιότητος διαλελυμένα ἐπεσχεύασεν. 

281 Β4515 ἃ 5ἰηἰβίγδ ἔγδοία, ἰηνθηΐδ ΟἸγιηρίδο. ἔχ Ἀ. ΜΝ ΘΙ 
ΔΡΟΩΓΆΡΒΟ οαϊαΐϊ Αγομδοϑοϊορίϑοιο Ζίᾳ. ΧΧΧΥΙ (1878) ν. 104 
ἢ. 174. 

Ὅϊ ἐπὶ τοῦ δευτέρου ἀπὸ τῆς [Νέρωνος]2 Καίσαρος ἐξπιίδη- 
μίας ἐνιαυτοῦ ϑ]ξοχόλοι Δίέκμος) ᾿Ἰούνιος ᾿Επίνικος, Ν- -|- τα 

-τ, Διονύσιος, Διὶ Ὀλυμπίῳ ἀνέθηκαν ἢ) ὃ. 

ἐιοὁγὰ0 ΠΕ. ἔ ϑυρρὶονῖ, ψαία Νϑγοπθπὶ (ποῦ. 38) οσηϑίδί δῆηο 67 

Ρ. ΟὨγ. οοτγίδινίηἰθα8 ΟἸγωρίοίβ ἰμίθγίαἶβδο, ἰΐα αἱ αἰέγα δ ἐθγυτα δηηῦτη Τ108 
80 οἷυβ δάἀνθηίαᾳ Ὠυμθγϑηᾶὶΐ Ἰϑῆθγθ ποη ροίποηϊί. Νβηη ροβί ἱπηρογαίου β 

σαθάθιῃ (0:86 ἰπηἰὸ ἃ. 68 Ὁ. ΟὨγ.) ϑυτῃ 8ιδίϊπι δροϊἐταπλ 6880 οοηϑοηίδ- 

Ὠθυμῃ δὶ, Ὧδ6 ΟἸγπιρίααϊβ ἀποθπίθβίπηδθ υῃαθοίσωδθ β8ουὶβ οἱ δογίδι ἰ θ8 
Νογοηΐβ ἰᾳ888 ἀἰ]αιὶβ οἵ. Αἰτγίοδη. δρυὰ Ειιβ0}. 1 ἡ. 86 βϑοῦοθῃθ. 6. ἢοσγίζ- 

θοΙ αθβοῖ. Οὐ θομΘ ἢ] ΔηἋ5 ὑπίϑν ἃ. Ἀὔτηθγῃ 11 Ὁ. 404. 4 Νοιηθη 60ῃ- 

8}}{0 ΘΓαΒΌ πὶ 68. ΝΟΙΟΏΘΙΩ αυσπὶ Ἰδοῦηδ6 δι (8 ἱπαϊοαϊ, ἰὰ πὶ ΓΘ 8 088 ; 
ὯΔ. ΟΧ Οἰ8 ἱτηρογαίογ 8 Χυοτῦμη τηθηλογΐα ἀδηηηδία δὲ ΠΟΙ ΘΠ ὈΥΒΟίοΡ 
{]ὰτὰ ΟἸγτηρίδο ἔα 886 ἰγδάϊξαπη δὺΐ ογϑαϊ 116. θϑί. 8 Α ἰηα οχίγοιηδ ρϑγίθ 
ἀοχίγα Ἰδρίἀΐβ, ψαὶ δΐο ἰπίθρου οϑί, βογρίατη χυϊὰ ἰδὲ νοὶ δάιηοάυμ ἀϊι- 
Ὀἰθπα ο68ῖ. 



488] ἣ ΠΠἸΥ. Αοίαϑ Ἀομηδῃ8. 397 

282 Παρ ϊ5. Εαά. Δ ΘΒΟθοΡ οἱ Ἐουσᾶγί, ΙΠΒΟΡ. γθο. ἃ ἢ6]- 
ῬΒ6Β ἢ. 4θ8. 

Αὐτοχράτορι ᾿δριανῶι σωτῆρι, | ῥυσαμένῳ καὶ ϑρέψαντι τὴν 
Ι ἑαυτοῦ “Ελλάδα, οἱ (εὶὶς Πλαταιὰς συνιόντες “Ἕλληνες 2 χαρι- 

δ στήριον ἀνέϑηχαν. 

4) Ἰπΐγα δορογαῃ 417 οἱ 429 ἃ. ΟἸγ. ϑραίϊυγτα 00 τηοηυϊμηοηίΐυτῃ ἀθαϊ- 

σαίαχμα υἱάθίυγ, Νϑῃ ϑὶἱ γοοθηί Ὁ8 οϑϑϑοί, Υἱχ οὐλίϑϑ 1) θ8801 σοβηοχηθῃ ΟἸγ- 

Ρἰϊ. 4 Οἱ. 4882, 

Φ 

288 Ρογρϑηΐ ἰῃ οοθιηθίθείο θοοὶοϑίδο Αὑὐιηθηΐδοδθ, ἰδθυ]ἃ 
ουπλ δδίοιηδίθ. Βα. ((. ΟυΓίϊυ5 Βοττδο Υ]1 Ρ. 87 ἡ. ΧΙἧ (). θύγν 
Ὧϊ᾽1Ά6 Ἀρίβθῃ 468 Καίβϑθγβ Ηδαγίδη. ΥἱἹπβάοθοηδο 1884 μ. 104 ἢ. 1). 
ΑἸ θγ 8. ὀχθαρ)! ἰγαριηθηίδ ἰΐθιη Ῥογρϑηλὶ ἰηΐοῦ τυαθγὰ Αυφυϑδίοὶ 

ἰηνοηΐα βυπὺ ((οη26 ΕΓρΘθηἶβ86 ἀ6γ Αὐϑργαθυηβοη ζὰ ῬουβϑΙΠΟΏ. 

ΒΟΙῸΪ]. 1880 ν. 94). 

Ἀγαϑῆι τύχηι. [ Αὐτοχράτωρ Καῖσαρ ϑεοῦ [| Τραϊανοῦ Παρϑι- 
ὅ κοῦ υἱός, [ ϑεοῦ Νέρουα υἱωνός, [[ Τραϊανὸς ᾿Αδριανὸς Σεβαστός, | 
δημαρχικῆς ἐξουσίας ',] συνόδωι τῶν ἐν Περγάμωι |; νέων 2 χαί- 

10 ρειν᾽ [᾿Ἐπιγνοὺς ἔχ τε τῶν γραμμαΐτων καὶ διὰ τοῦ πρεσβεύον]- 
τὸς Κλαυδίου Κύρου τὴν χαρὰν ὅσης ἐφ᾽ ἡμεῖν 8 ὡμολογεῖτε 

1ὅ μετειληφέναι ἡ ἡγούμην [σημεῖα ἀγαϑῶν ἀνδρῶν ] τὰ τοιαῦτα εἶναι. 
20 εὐτυχεῖτε. [ πρὸ [ ἰδῶν Νοεμβρίίων) ] ἀπὸ ᾿Ιουλιο[πόλεως 4.1 

[ἢογᾶ9 ΘΙ͂Σ. ΜοΥΒῸ8 1717---30᾽ ἰῃ 51 ]181ΓῸ Ιηδιβὶηθ πίον ν. 46 οἱ 44 δααι(ὶ 

ϑυηΐ τηϊηονί δα ἈΠ 0 Ὑ18 οὲ ΟὈ] αυδ Ῥοβί Γᾶ. 4 Ῥείμαδσα ἰτἱθαηζοίδτα ροίθ- 

βίδίθιῃ ἰμ θ]ορϑηάδιη 6880 Ὑοτὶ βἰπλὶθ 8. Ῥ8ΘΠ6 ΟΟΥΌΙΩ θδὲ, χαΐα ἰἰο γα 018 

ΠΌΙΏΘΡΟΒ, αὐ ἰῃ ΠΟΙ Γἶβ ΘΟὨΒίδηίου, ἰῃ ἰπβου ριοἶ 08 ΒΟΠΟΡΥΪΒ ἢδυα ΤΌΓῸ 

οτγαϊ αν, ἰΐδ ἰῃ ἱρβίῃβ Ηδαγίδηὶ ορὶβίι}}8 ργϑοίθγοα υδίχυο δαα 8 ἰηνθηί- 

αν. 2. Ὀύτν 0 Ἀθίϑϑῃ 468 Καίβουβ Ηδάγίδῃ, Ὑἱβάοθοηδθ 4881 γ"ὶ 4]. δ- 
[86 ἰφὶαΡ ϑυδέ 89 Ἰἰθταθ ρῥγίαϊο ἰάπιβ Νουθιαγο8 441 Ρ. Οδν. 4 (ἵ. 
4461, Ῥογρδιηὶ Ὸ8 δ] βοθηΐθβ αυδϑὶ Χο ρῸ ] οδπὶ φυδηάδιη οὔτ βθηδία 

οἵ οογ (ἰδ Βα αΐ880 ἀοοσοὶ {{{π||8085 ἀρυὰ Ουγίίπη Ἠθσγδο ὟἾΙ Ρ. 44 π. ΧΙΨ. 
8 1. 6. ἀθ ρῥγίποίραίῃ. δὰ 08 ἀρὶαίο. Ναι οὔτ Ηδάγίδηυβ ἃ. ἀ. ΠῚ 

ἰὰ. Αὔὑρ. 441 ἃ. ΟὩγ. Αμπιοομίδο δὰ Ογοηΐομι ἱτωροτίαμα οἰ πυστὶί, ἰγἰθι8 
τηΘΏΒ 08 ροϑὲ (ηοί. 4) Θ οχ ἰζΐῶοσο δὰ ἰἰιθγὰ8 φιραίυ]αίογί 8 δα] ΘΒ 06 ῃ- 

(ὺἱὺ ῬΟΓΒΔΙΙΘΠΟΓΌΏ ΓΟΒΡΟΠάΘΓΘ ΠΟ ἱππργοῦ Δ }]6 Ο8. . ἃ Εχ ἰνἰρῦ8 

δαΐὰ8 Ὡοταἰπὶβ Ορρίαϊβδ ἰά ἰς ἀοϑίροδγὶ αὐδὰ ἰῃα Βίἐγπία βἰΐαπη [υΐδϑοί 
ῬΓΟΡΘ ἤη68 Θα]αἰΐδο δὰ νἱδπὶ χυ8 Νίοοπιοαΐα Απογγϑῖῃ ἰΐὰ, ργο ΘΠ ον 8.8- 



898 ΡΆΓΒ ῥσίογ. ᾿ [488--- 

Κλαύδιος Κῦρος ἀπέδωχα | τοῖς περὶ Οὐλπιανὸν δ ᾿Ασχληπιάϊδην 
γραμματεῦσι τῶν νέων. [ Ἐπὶ γραμματέων 6 Μίάρκορ) Οὐλπίου 

26 ᾿Ασχληπιάδου Λουπιανοῦ, [ Φλαουίου Σεκούνδου, [ Ἅλυος τοῦ 
Ἅλυος, Κελεριανοῦ 1. 

(αἰ γε ν. 418. Ηδάγίϑηυβ ἰῃ ἰοῦ οχ ϑυτία δὰ ϑδηυνίυμα δὰ ἱπουγϑίο- 

Π68 Βοχοϊδηοσυπι διοθηδϑ βϑυϑοθρίο 60 Ῥϑυυθηθγδί. ὅ ΕΥΤΟΥΙΘ δὶς ργὺ 

Οὔλπιον ὀχαγαίμῃμῃ βἰδίαϊἘς ὦ. Οογίθ ἰάθη Βομῶο οβὲ, φαὶ ἱμπίγα ργίχηο ἰοθὺ 
ἰμπίον συδιίθοῦ 8ογίθ88 γΘΟΘηβοίυγ. 6 Ηδθϑο ἱπάϊοϑηϊ 4ὰοὸ τηδρίβίγαία ορὶ- 

8[.}8 Ἰδρίαϊ ἰῃοίβ 8ἰ(. 1 Οὐρὶ βοῦῖίθαθ Ὡοπηθῆ ροί 8 8880 νυἱάθίαγ, 

αυδπι, αἱ Ουγίίυ8 8ἰαία! , οοβποτώθη δ] γί8. 

2384 Ταρυ]ὰ χυδαγδία τηϑυιηοτ8, ογαΐα ἘΡἢθδὶ ἃ ΝΟΟΟαΪο οἱ 
ἴῃ τηυβουαῦ) Βνἰδηπίουμα 11|ὰῖΔ. Ἑαά. (ἃ. Ὗαυγίίυ8 Ἠθτηὰθ ΙΥ͂ 
Ρ. 178 η. 1. ηγοοά Ὠϊβοογογῖὶοα δ Ερμθϑὺβ Αρρομά. 6 ρΡ..66 
ἢ. 47. Ἐχ θοίγρο οδαγίδοθοο ἃ ἭἭοαΐο δοοορίο Υ̓δααἀϊησίοῃ 
Εδβίθοϑ ἀ98 ῬΎΟΥυΪη608 Αϑίδίίϊᾳυθβ ἀθ Ἰ'ϑιηρίγθ Βοιηδΐῃ Ρ. 191 

ἢ. 13ὅ, αυοά Θχθιηρ]υμ οἴμμίυτη Ρ]ΘῊ 55: Π] 1) ΘΧΡΓΘϑ8]. 

[Αὐτοκράτωρ] Καῖσαρ, ϑεοῦ Τραϊανοῦ Παρϑιχοῦ υἱός, | [ϑεοῦ Νέ- 
ρουα υἱωωνός, Τραϊανὸς ᾿Αδριανὸς Σεβαστός, | [ἀρχιερεὺς] μέγι- 
στος, δημαρχικῆῇς ἐξουσίας τὸ δ΄ 1, [[πατος] τὸ γ΄ 2, ᾿Εφεσίων 

ὅ τῆι γερουσίαι χαίρειν" [|[Μέόττιος] Μόδεστος ὃ ὁ κράτιστος εὖ 
ἐποίησεν τὰ δίχ[[ατα χατανείμας ἐν τῆι χρίσει᾽" ἐπεὶ δὲ πολλοὺς 
ἐδηλίά σατο] [ σφίετερίζεσθαι χρήματα ὑμέτερα, οὐσίας τῶν δε- 
δαν(ε)ισίμέϊϊνωϊν κ]ατέχοντας, οὐ φάσχοντας δὲ χληρονομεῖν 4, 

{ι{ὐογὰβ Ουγίϊ8 (δῶ Ὑ)οοὰ οἱ Ναἀδάϊηρσίοη τη υ80}}}8 ὀχρυϊτπδΐ {{{||Ὶ0 10] 

γΟΪρατοβ Θχθϊδοί ρῥγϑοίον ΞΠ. 0 ΣΦ οϑγίθ σὰ ἰὼ ἰδρίἀὰθ δἰ αἀυθίίο. 

4 ΑΡ ἃ. ἀ. ἹΥ͂ ἰἀμβ ὈθοθθΓΘ8 4419 ἃ. Οὔγ. δὰ ουπάθιῃ ἀΐθηὰ 4830 ᾿. (δ ν. 

Πδοο ἰμέίιγ ορίϑίυϊα 800 βηθιη τωθηδὶβ βορίθιη γίβ 430 Ὁ: ΟΡ. ἀδίδ οϑί. 
.4 Αἱ, 4853, 8 Ῥγδϑίου δουλἰδηΐ Ρῥγίθοίραία (Ρ]η. ορὶβί. 1, δ) ἰομαίτιβ 
ΤΓδίδηΐ Ρ. Ὁ. Ῥγουϊηοίδο γοίδο ((. 1. 6. 4479), ργΓοσοΏ88] Αβὶδθ δὺυΐ ὀχίγϑ- 

, αἷβ ΤΙαίδηὶ δὰΐ Ὀγί μη Ηδάγίδηὶ δηηΐβι Ναηι ΠΟ ΤΌ] στ ἰθιροτίβ ἰπίον 
Μοί! Μοάοϑιὶ οἱ Οογηϑιὶὶ Ῥυγίβοί ργοοοηβαϊδῖιβ ϑἰαρϑῦπι 6880 οχ Βαϊ {{{0]] 
διρυϊηθηΐο ΒΡΡδγοί. νΝαααϊηρίοδ Ρ. 1906, 4 Οαἱ ρῥθουῃίδ8 τηυΐα88 ΒΌΠΩΡΒΕ- 

ΓΑ ἃ βογιιβία, ΘΟΡΓΌΩλ ΓΘ8 (αμ}}8τ8 απυπὶ 111} ΒΟ] γσθηο ὯΟΏ οβϑβθηΐ δὰ ψ6- 

Γαβίδπ ῬΟΓΥΘΏΪΡΟ ἀθῦθθαί. Αἱ ἀθθίτογθυ8 αυϊδυδάδηη ταογίαΐ8. 8} 1} οι 6 5 
θοῦδ αυδοάδιῃ ΘΟΡΒὺ) ἰθηοθδηΐ ὨΘαῸΘ ἰδίηθῃ 86 ἰΠογατ ουθάθβ 6886 [δ6- 

ὈδηίαΡ; πᾶπὶ ΠΟΟ δὶ ἰθοϊβϑθῃξ, ἱρϑὶ 86 βϑγιδίδο ἄθϑογο οοηΐοϑθϑὶ θβϑϑϑῃί. 
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τούτων δὲ 5] καὶ [αὐϊτοὺς χρεώστας ὄντας, πέπομφα, ὑμῶν τὸ 
10 ἀντίγραφον] [ τοῦ ψηφίσματος Κορνηλίῳ Πρείσχωι τῶι χρατί- 

στῶι [ ἀνθυπάτωι, ἵνα᾿ εἴ τι τοιοῦτον εἴη ἐπιλέξηταί τινα, [ ὃς 
κρινεῖ τε τἀμφισβητούμενα καὶ εἰςπράξει πάντα [ ὅσα ἂν ὀφεί- 
ληται τῆι γερουσίαι. ὃ πρεσβεύων ἦν [ Κασχέλλιος [Ἀτ]τιχός, ὧι 

15 τὸ ἐφόδιον δοθήτω, εἴ γε μὴ [[|προῖχα ὑπέσίχετ!ο πρεσβεύσειν 
᾿εὐτυχεῖτε. πρί(ὸ) ε΄ Κ(αλανδῶν) ᾿Οκτωβρίωϊν). Ι [γραμματεύοντος 
Ποπλίου ᾿ Ρουτειλίου Βάσσου. 

δ δὶς Ναδά. τούὐϊς δὲ] αυγίίυ5. Ουἱὰά τοὶ 51} ἴΏ6 ὨΟῺ Ῥογδρίοογο ἰδίθοσ. 

Νϑηλ ἰῃ Ουγεϊ ΒΌρΡΙοιμοηίο οὔἴοηβίοηὶ οὶ, χυοὰ ΐσ ἰϑηχύδτη πονΐ δἰἑᾳυίὰ 
ΒΔΙΡΑΪῸΓ “ΠΟΠΏΠ1108 ἔθη ἰρ808 ἀθἰογοβ 6880᾽, συῦτῃ ἰάτη δηΐθα τῶν δεδα- 

νεισμένων τηθηίίο ἰδοία 8ἰ. 

. 3ῥβὅ ἙΡΒοβὶ ἰὴ Οάϑθο. Ἑἀὰ. Ν»ιοοὰ Ὀδοονογίοβ δ Ερῃθϑὺβ 
Ἀρροϑῃάᾶ. ὅ ". ῶὶ ἢ. 4. Εασΐ. 1. θύγν, θ1Ί6 Βοίβοῃ 465 Καΐβϑιβ Ηδ- 
ἀγίαπ, ίπάορθομδο 1884, ῥ. 134. 

[Αὐτοκράτωρ Καῖσαρ, ϑίεοῦ Τραϊανοῦ] [ Παρϑικοῦ υἱός, ϑεοῦ 
ῥ[έξρουα υἱωνός,] [ Τραϊανὸς ᾿Αδριαίνὸς) Σεβασίτός, ἀρϊχιερεὺς 

ὅ μέγισίτοκ, δημαρχικχῆς ἐξουσίίας τὸ {χ΄1, ὕπατος τὸ γ΄ 23, [[πα- 
τὴϊρ πατ)ρίδος, Ἐφίεσίων τ]οῖς ἄρχουσι καὶ τῆι βο]ολῆι χαίρειν" 
[Λ. Ἔραστος καὶ πολείτης ὑμῶν εἶναί φίησιν καὶ πολλίάχις 
πε Ἰἰπευίέν)αι ὃ τὴν ϑάλασίσαν, χαὶ ὅσα ἀπὸ τούτου δυνατὸς 
'χρήσιμος γενέσίϑαι τῆι πατρίδι, καὶ τοῦ ἔϑνίους τοὺς] ἡγείμό- 

10 νας ἀεὶ διαχομ[ίσαι., ἀϊμοὶ δὲ [δὶς] ἤδη συ(νέπλευσεν 4,] [| τὸ 
μὲν πρῶτον εἰς Ῥόδον ἀπὸ τῆς ᾿Εἰφέϊσου χίομιϊζομέϊνωιϑ,) [ νῦν 

ϑυρρίον!ἐ Ὀάτν, οὐμὰ Ὑ. τὸ] γ΄ ἀοάΐβ88δοί. Τυϊνυπίοίδιι ᾿Ροίοϑβίδίθιω ἰθγ- 
εἰδπι ἀθοϊπηδη Ὁ ἃ. ἀ. ΙΥ̓ Ιά. 90. 438 Ρ. ΟἜγ. υϑαὰθ δὰ ϑαμάθηιν ἀΐθιῃ 
δηηΐὶ ἰηβοχαθηίβ ρποβϑὶὶ Ηδάγίδημβ. ἃ δὴ δῆπμο "419 Ρ. Οδγ. Ἠδάγίδ- 

8 ᾿[οΥαπι ΘΟΙΒῸ] ἔυἱξ, Βοἃ χυσπι ροδίθα πο βιΩρ]) 8 ποϑϑουὶΐ ΒΌΠΟ Τη8- 
οαἰβίγαϊθμη, οεϊ8 οομθ δι ἰπὰθ ἂν Θ0ὺ 8Πη0 ἰπ᾿ ΟΠπΐἑ 08 οἰ 8 ὨυτηΤ 8 οἱ 

εἰ0}18' ἱπβονὶ οἰίαν. ὃ ϑυρρίονί. χαὶ πολλ... .([πλι καὶ τὴν Ὑοοά. 4 ϑυρ- 
Ῥίον. συνέβαινε Υοοά. συϊνέβη Ὀύγν. Αἱ ᾳυοὰ {}}} νοϊυηΐί, νϑηΐβ86 ἘΕγδϑίθτη 
δὰ ἱρΡΘΓΘίΟΡΘΙΩ, ΒΟαΒᾺ6 ὀοτημηοὰθ ΥΟΥΡΟ συμβαίνειν ΘχργίἱζανΡ, ποααθ πυϊὸ 

ἴοθο δρίιτῃ ι'9ϑῖ. [τπ8ὸὺ ἘΠ᾿ ΡΓΟΘΟΏ 8168 ἘΓΘΒΙ.Β ἢθνθ 908 ἰη Αϑίϑιλ ἀθυθῃογο 

ΒοΙθραί (ν. 8. 9) ϑίο ἰρ809 ἱτῃρθγαίου. ῬῸῪ ὑπο Βυογαπι θιροτα Ὀἱβ οἱ 
ΟΡΘΥΘ 80 'ὭΔΥΘ 808 οΓδΐ, ἰά 0 ἰδ ΘΟΙΩΓΩΘΙΔΟΡΒΙῸΓ 400 Ττηδίοτθ βία αἀϊο ΕρδΠο- 

βιουυμα ῬΟΡΌΪΙΒ ἐ}ὰ8 Ὠοοῦθ ἱπιρθγαίοτὶ ρται βοοίαν. ὅ ϑυρρίονίί 



400 ῬΑΓΒ ῥγΐου. [488--- 

δὲ ἀπὸ ̓ ᾿Ελευοῖνος πρὸς ὑμᾶς ἀφιχίνουμένωι, [βούλεται] [ δὲ βου-- 
λευτὴς γενέσϑαι " κἀγὼ τὴν μὲν [ἰδοχημασίαν ἐφ᾽ ὑμεῖν | ποιοῦ- 
μαι, εἰ δὲ μηδὲν ἐνποδών [ἐστι χαὶ δοχεῖδ τῆς τιμῆς ἄξιος, | τὸ 
ἀργύριον, ὅσον διδόασιν οἱ βουλεύοντες, [δώσω τῆς ἀρχαιμεσίας 

16 ἕνεκα. [|εὐτυχεῖτε. 

νοοὰ. χίομυζόμείνος) ύγν. ϑβεὰ οἵ, οί. 4. 6 ϑυρριονὶ. ἐνποδὼν [... «καὶ 
φαίνεται Μοοά. . 

2860 ἙἘρδοϑὶ ἔαϊΐ ἴῃ Ὀδδβὶ πιϑτιηοτθα. Ἐχ αγγίδοὶ Αποομίϊδηϊ 
ϑρορύδρθο ϑαϊαϊ Ο. Βἰθιωδὴη Βυ]]ο πῃ ἀθ οοῦγ. Η6]}]. 1 (4877) 
Ρ. 391] ἢ. 78. 

Αὐτοχράτορα Καίσαρα, ϑεοῦ Τραϊανοῦ Παρϑιχοῦ υἱόν, ϑεοῦ | 
Νέρουα υἱωνόν, Τραϊανὸν ᾿Αδριανὸν [ Σεβαστὸν χαὶ Ὀλύμπιον 1, 

ὅ δημαρ[ χικῆς ἐξουσίας τὸ (γ΄ 23, ὕπατον | τὸ γ' 8, πατέρα πατρίδος, 
Ι ἥ βουλὴ καὶ ὃ δῆμος ὃ Ἐφεσίων | τὸν ἴδιον χτίστην καὶ σω-- 

10τῆρα, διὰ [ τὰς ἀνυπερβλήτους δωρεὰς ᾿Αρτέϊμιδι4, διδόντα τῇ 
ϑεῷ τῶν κληρονομιῶν χαὶ βεβληχότωνδ τὰ δίχαια | καὶ τοὺς νό- 
μους αὐτῆς 6, σειτοπομ[πίας 7 δὲ] [ ἀπ᾿ Αἰγύπτου παρέχονφα, καὶ 

1ὅ τοὺς λιμένας | πο[ιήσανϊτα πλωτούς, ἀποστρέψαντά τε [|κχαὶ τὸν 
βλαίπτοντα τοὺς] λιμένας ποταμὸν [ Καάύστρον διὰ τὸ ---- - 

4 ΟἸγιαρὶΐ σορῃοηθη Ηδάγίδηυβ ροβϑϑὶὶ ἰηάθ 80 ΟἸγιρίθο Αἰδμθηΐβ ἀθαϊ-- 

σϑῖο, ἰὰ ᾳφυοὰ ἱπουμίθ δυσίθμηηο δηηΐ 4139 ἡ. ΟἾγ. δοίη 6880 οοηῃβίδί, Ὅ(. 

Ὀὕττ Ὀὲο Ἀθίβθῃ ἀθ8 Καίβογβ Ἠδάγίδῃ ἢ. 4834. ἃ Ετηθπᾶδνὶ. τὸ γ΄ Ογτία- 
Ου8, χυοὰ ῥγορίθγ ΟἸγυηρὶ! (ποί. 4) οἱ ρϑίγὶβ ρμαίγίδο (οἵ. συν ῥ. 98 844.) 

νΟΘΔΌΌ]Δ ἰουσὶ ἤθη ροίθβί. Ασοθαϊὶ χυοά οχ {ἰΐα]ο 48 Ββοίηυβ, Ἠδανγιδηυτ 

ΤΏΘΩΒΘ ἴθογο ΟΟἰΟΌΓΙ 8Δηηὶ 149 ἢ. ἢν. ἘΕἸουβίηθ, υδὶ ἰη!ἰαί.8 ολδί τουδίου 8, 

ἘρΡΒοβυτη ἢανίρδθ86. 8386 ἰπίθγ ΒοΟ ἰθιηραβ οἱ ἃ, ἀ. [Υ͂ ἰὰ. ὈΘΟΘΙΏΒΓΘΒ, ἃ 
4ὺὸ ἀΐθ αυδιηίδαἀθοίτηβ {ἰδαπίοία ρῥοΐοβίδβ ἰηἰίυτα οορὶΐ, Ὀθηθβοῖα 1118 486 

Υ. 8 864. ΘΗυΤΩΘΡΑΠΙΌΡ ἴῃ ἘΡὨΘ8108 ΟΟἸ]αίδ 6880 ΠΟ Ῥοβϑυηΐ,. Αἴ θὰ 9 80ῃϊι, 

υἱάσι οἰπδτηοαΐ, τὶ ἃ ῥγϑοβθηίθ ἱπηρογαίοστθ ργοίθοίδ 6580 ἀθρυογίηΐ. [ττλ0 

ῬΘΙ ΟΟσδβίομθιῃ δανυθηίὰβ οἰν 88 βίϑίαα ἀθάϊοαία ομρηίΐαιη, φυδ0 υϑ406 8α ἰὰ 

ἰΘΙΏΡῈ5 8 ἱπρογδίουθ δοοθρογδῖ, Ὀϑηθβοί ΤΌ σταίί88 τοί}. 8 Οἵ, 4852, 
4 θαίνυβ ὩΟη ἃ διδόντα ροπάοί, 804 ἃ νϑγρο ἀνέθηκεν, φυοὰ ΟΧ Τη0Γ0 ϑυῷ- 
ῬΙοηάυχα ο68ί. δ Ουἱάὰ 5|01 γϑ}}} τῶν βεβληχότων ἰβῆογο, ηἰδὶ ἰογίθ, αυορά 

ἰυγῖ8 Ἀοιηδηΐ ρου 5 ἀϊυἀὐϊοαμάθπτῃ Γο]ϊίθπαθο, ἀθ δοηὲβ᾽ οαἀμοὶξ ἰδ ΒΟΓΙΩΟ 

ἴα!{. Οογίθ δθαῦθ ὈΘΥΎΘΓβ86 ὙΟΟΒΌΌΪΟΓΌΙΩ 50]]θπληΐ τ ἰὉΓ8Β Ἀοχαδηὶ ἰηίο-- 

ῬΓγΓοίδίϊοηθβ ἰῇ {118 ΟΥΓδϑοὶβ δυὰ Γᾶγο οσουΓΓΌΠϊ. ὃ κα(τὰ) τοὺς νόμους 

6. Ἀ., ἱργο ΑΒ ΐογ. 7 σειτοπομπὴ - --- Ογγ. Ειηθηάανὶξ ἈἰθεηδΏΏ. 
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δ Τρ ἀ68 ἀπο οὐ]οαγίΐ, ἱπίθογὶ, ααΐ ουτὰ 8115 οἰ υϑάθῃ 
ἰογμηδθ ἃ αἀθχίγα οἷ ἃ 5ἰηἰβίγα δαϊιηοί 8 οἰβοίθθδηΐ βΌρϑυογθτὴ 
Ῥᾶγίθιῃ ρϑυῃδϑηδο Ὀ8518, 4086 5δἷπο ἀυδῖο αυδαγίβραμη 80 5{1Πη6008{. 
Εχ Ἀ. ΜΘ ἀροσγᾶρθο οαἰαϊ Αγοβδϑοϊορίβομβ Ζοίίϊαπο ΧΧΧΥ͂Ι 
(878) Ρ. 89 ἢ. 119. 

[Λούχιος Μινίχιος] [ Νατᾶλις 1 στρατηγικὸς 2 Ὀλυμπιάδι σχζ΄ ἄρ- 
ματι τελείῳ νειχήσαί[ς ἀνέ] ϑηχεν τὸ ἅρμα" ὕπατος 8, ἀνϑίύπα- 
τος Λιβύης 4. 

ιογὰ0 ΑΘΖΘλποώ. Ῥυο νογβὺ8 βυηῖ, συογυτῃ 8 |06Γ ἱποὶρὶ ἃ ΘΗΚΘΝ. 

{᾿|η60]846 ρυμποίϑίαο ἰαρίαυμαῃ, ὁχ χαΐδυβ 8818 οοηροβίία ογαΐ, οουμ 550 Γ88 

ἰηάϊοδηί. 4.1,.. Μιηϊοίυ8 Ναί! 5 Ουδάνοῃϊβ ὕοΓα8, αυθπη αυδθϑίοῦ ὁ8η- 

ἀἰάδίυβ Ηδάγίδηϊ οὲ βίπαυ! ἰθϑαίαβ ρϑίγ8 501] ῬΓΟΘΟΏΒ.}}5 Αἰγίοδο [πογὶΐ, αυ86- 
ϑίαγα υἱΐᾳυθ ἰηίγα ΔηΠΟΓΌΙΩ 41 8---Ἴ 94. Βραίϊατη Τὰ ποία 68. (αἴ. ΕΡΒοιΩ. ορίρν. 

Ι[». 9] 813]8ᾳ8ᾳἃ. ΤΏ. Μοιηϊήβθη Ἠδργηηδο 1Π] ἢ. 46. 4188), φυοα ορίϊηθ αυδαγαί 

ἴῃ Θαπη, 4] ΟἸγιηρίδἀθ 447 (ἃ. 129 Ὁ. ΟὨΓ.) ργδθρίογί α8 νἱοὶΐ. 8 (οηϑυ- 

Ἰαΐᾳ8 δ ργοσοηβυϊαίῃβ8 ροβίθα δαάϊιϊ νἱἀθηΐυῦ. Νϑιὰ στρατηγιχὸς --- ἀνέϑη- 
χεν αἰοὶ θη Ἰἰουὶϊ, ἀθ 60 χυΐ οὕὔτῃ ἀοῃδγίυτῃ ἀρα!ΑΓΘίΌΡ ἰδ ΘΟ, 80] [υογϑΐ. 

4 Ργοοοηδαϊαίᾳ Αἰτγίοδθ Μιηϊοίαϑ ροβδὶ δῃηηῦτῃ 4188 ἢ. ΟἈγ. ἰᾳχποίῃβ νἱάσίαΓ. 

Ναι ἴῃ {118 οἰυ8 οὐμηΐθυ8 ααὶΐ ἰηίοθγδιη ΠΟΠΟΓΌΩ ΘΗ ΘΡΑΙΪΟΏΘΙΩ ΒΘΌΘηΐ, 

Ηδάγίδηυ8 ἰδπὶ Ὠίνυ5 νοσϑίμν. 

288 Τάρυ]ὰ τοϊαημ δ, ἴῃ βυρογβοὶθ νϑϑίρία βίδίαδο. ΤΠΘἷ5 
ἴῃ δοοϊοϑίαὰ 85. Τμβοοάοῦὶ. Ἐπα. ὕὉὈΠΡίοὴ5Β ΑΒ. ἀ6Γ Ρ}}}.--αἰδβί. 
(Ἰ8580 46 Κρ]. ΑΚ. ἀδγ ΝΥ ἰβθθηβοη. σὰ Μύπομοη ΠῚ, 2 ὑ. 418 
844. ἢ. 1. (ΑῃπΔ]1 461] π8ῖ. Ἀοα. 1849 ρΡ. ὅ38. ΚοΙ! 5υ)οῶ9 
Ιη5οῦ. Βοροί. ρ. 137 η. ΧΧΧΙ). [0085 ΥοΟΥ. ἃγοῆ. ἴΏ80Γ. 1], 

ὅ08. 

Τὸ χοινὸν συνέδριον τῶν “Ελλήνων τῶν εἰς Πλατηὰς! | συνιόν- 
των 2 Τιβέριον) Κλαύδιον ᾿Αττικὸν Μαραϑώνιονϑ, τὸν [ ἀρχιερέα 

4 γοίογθωιῃ Βοθοιί ϑιη μη (ἡ ὉΓῸ αἱ σοηδυ]ο, Ὠοη πθρίοροηίία αυδάδϑῃ), 

ΒΟΥΙΟΩΐ σοιυηΐ ΓΘΟΘη ἰοΥ 8 δοίδ δ ἰηγηϊχίι τ ρα ΔΥΘΓΙ ΠΏ. 4 Οἱ. ΡΙυϊ. 

Ατίβϑί. 419: ταύτην τὴν μάχην ἐμαχέσαντο τῇ τετράδι τοῦ Βοηδρομιῶνος ἱσταμέ- 
νου χατ᾿ ᾿Αϑηναίους, χατὰ δὲ Βοιωτοὺς τετράδι τοῦ Πανέμου φϑίνοντος, ἡ καὶ 
νῦν ἔτι τὸ “Ελληνιχὸν ἐν Πλαταιαῖς ἀϑροίζεται συνέδριον καὶ ϑύουσι τῷ Ἔλευ- 
ϑερίῳ Διὶ Πλαταιεῖς ὑπὲρ τῆς νίκης. ΚοΙ!. 8 Ραίον Ἠογοαΐβ Αἰεὶ. Γ(ἱ. 

Ἡθγδο ΧΙ ᾿. 68 844. 

ὈΙΕΓΘΗΌΘΣ ΟΣ, Β.Π1089. 26 



402 ΡΑΓΒ ῥγίοῦ. [388--- 

τῶν Σεβαστῶν διὰ γένους ', ἀρετῆς ἕνείχεν [ ἧς ἔχων] διατελεῖ 

4. ϑίο [6 085, οὐαὶ Ὁ] ΓΟ ἢ89 ΔΙΑΤΈΛΟΥΣ ἰοε 5860, χυοὰ ἰγυδῖγα ἀσίθη 6 Γ 

σοηδίον Ρ. Υἱάδὶ- ΓΔ] Δ Ηότγοάθ Αἰίοι8 ἢ. 88. 

289 ϑιηυγηδθ ἴῃ ἰδθυ]α ππδρμογθὰ δά (δθιηρίυπι Βδοοῆὶ Βτὶ- 
βᾶδὶ γτορογίἃ. Εχ Οδ]1Δηα] βοβθαΐβ οὰ. ϑροῃ Μῖβϑο. ογιᾷά. δηιὶᾳ. 
Χ, 98 ρΡ. 8ὅ8, δίᾳφυρ ἱπάθ Βοθοκὰὴ (ἃ. 1. 6. 8176. ϑυρτγὰ δυης 

υ{] πὶ ἰῃ οδάθηῃ ἰἂθυ}ὰ 8]105 (ἃ. 1. ἃ. 3179). 

Μᾶρχος Αὐρήλιος Καῖσαρ, Δὐτοχράτορος Καίσαρος Τίτου Αἰλίου 
ΙΑδριανοῦ ᾿ἈΑντωνείνου Σεβαστοῦ | πατρὸς πατρίδος υἱός, δημαρ- 

ὅ χιϊκῆς ἐξουσίας, ὕπατος τὸ β΄ 1, συνόϊδῳ τῶν περὶ τὸν Βρεισέα 
Διόνυσον2 | χαίρειν" [ Εὔνοια ὑμῶν, ἣν ἐνεδείξασϑε συν ησϑέν- 

10 τες μοι γεννηϑέντος υἱοῦ ὃ, εἰ καὶ [ἑτέρως τοῦτο ἀπέβη, οὐδὲν 
ἧττον φανερὰ ἐγέ ὃ Ψή ἐπέγραψεν | Ἰίίτος) ᾿Ατείλιος ἤ φανερὰ ἐγένετο. τὸ ψήφισμα ἐπέγραψεν | Ἰζίτος) ᾿Ατείλιος 
Μάξιμος ὃ χράτιστος ἀνθύπατος καὶ φίλος ἡμῶν ἐρρῶσϑαι 

15 ὑἱμᾶς βούλομαι. πρί(ὸ) ε΄ χαλί(ανδῶν) ᾿Απρειλ(ί(ων) ἀπὸ [|| Λωρίου. 
τὴν ἐπιγραφὴν ποιήσαντος Μίάρχου) ᾿Αντω νίου ᾿Αρτεμᾶ δωρεαιν)δ Ιν ἐπιγραφὴν ποιήσαντος Μίάρ Νίου ᾿Αρτεμᾶ δωρ 

ταμιεύοντος [ Σουλπικίου Ρουφείνου. 
20 Αὐτοχράτωρ Καῖσαρ, ϑεοῦ ᾿Αδριανοῦ [[ υἱός, ϑεοῦ Τραϊανοῦ Παρ- 

ϑιχοῦ υἱωϊνός, ϑεοῦ Νέρουα ἔγγονος, Τίτος Αἴλιος ᾿Αδριανὸς 
Ἀντωνεῖνος Σεβαστός, [ ἀρχιερεὺς μέγιστος, δημαρχιχῆς | ἐξου- ε , [ ἀρχιερεὺς μέγιστος, δημαρχικχῆς | ἐξου 

ἡδ σίας τὸ χα, αὐτοχράτωρ τὸ β΄, [| ὕπατος τὸ δ΄, πατὴρ πατρί- 
ὃος, συνόδῳ τῶν ἐν Σμύρνῃ μυστῶν χαίρειν 7. 

{{τ86 ΘΞΠΣ. 4 Αηηο 447 ρ. (δε. 4 Μγϑίϊοαπη ἤδη βγυῃοάυ 

ία͵586, 504 5111}} οἰ} ρδγίϊοὶροβ αι ῆοο8 ον βϑίδοοβ, ϑρρᾶζγοί οχ (. 1. 6. 

8490 ἡ σύνοδος τῶν περὶ τὸν Βρεισέα Διόνυσον τεχνειτῶν καὶ μυστῶν. Εδάθδα) 
ἰηΐγα Υ. 396 6ϑ ἡ σύνοδος τῶν ἐν Σμύρνῃ μυστῶν. Οἵ, ΒΟΘΟΚὮ δὰ (. 1. 6. 
3178. 8 ΕἸ αἸἢ Ὡδίαμη 6580, 564 δΔηίοαυδιῃ ορἰβίυ]α στγαϊυ!δίοτία Ἀομηδη) 

Ρογυθηϊγοί, ἰδ ἀροοϑβίϑϑθ βίαϊαυηί Βογρῃθϑὶ Ορρ. ΥἹἊ. ρ. 118 οἱ Μοιημπηβθη 

ΒΠογῶδθ Π ρῥ. 4205, ᾳυὶΐ ἀθηηοῃβίγανί!, αἰ βου! ἀίοτλ ἰη ἰθιηρογαμ ἀσβθηἰἰοη 6 
Ὠ0}1]ὰπὶ 6856. Νδη ρῥγίμηα αυΐάθηχ ὁχ οπηηΐθυ8 Μ. ΑὐγΓ6}}} οἱ Ἐδυβϑιίηδθ [10 6-- 
Γὶβ (1ὰ]. Οδρίίο!. Μ. Αηίοῃ. ὁ. 6) ἠδἰᾶ οϑὲ ἢ]. Αἱ ηἰἷδὶ}! οὐϑίαι, χυομηΐηιϑ 

Θἰὰ8 Ὠδίδ]|68 δὰ δηηυτῃ 446 8, ΟΡ. τοίθγδιηυϑ, ἰ( υὐ ἰπβοαυθηίθ 880 ΕἸΐυ8 

2880] ροίυθγί. Ηαϊΐο ἢϊίο Τ. Αθ]ὰ8 Αηἰοηΐϊηυβ ποιλίηδ [886 νἱἀθηίυγ (Αγ- 

ΟὨδΘΟΙοϑίβϑοδο Ζοίίαης ΧΧΧΥ ὑ. 108). 4 Ργοοοηϑὰ! Αϑίδθ ἔαϊξ 4467, 

ΒΌΘΟΘΒΒΟΥ ΑἸἰδπα ϊὶ αἰαὶ (Υδαἀϊηρίοη Εαδίθ8 ἀθ58 ργονΐῃοθβ Αϑίδίίᾳα 5 9 [᾿ελ- 

Ρίτα Ἀοπιδίη ρ. 318). ὅ ΔΏΡΕΑΣ. 6.4. 41ὅ8 ρ». αἢγ. 7 Ερίϑβίυϊα ρου. 
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290 5ιηγγηδθ ἴῃ σοθιηθίουίϊο ΑΓ θη ΛΓ η Οχϑοῦ ρδὶΐ Εαἀιηυη-- 
ἀυβ5 Ρυϊάθδυχ οὖ ἀθαϊί ἴγαίγὶ σχυΐ ϑαϊάϊί Νᾶγιη. Ὅχοῃ. δρρϑῃηά. 
η. 179. Ὀοίπαο ροϑδύ 4]105 Βοθοκὰ (ὶ. 1. α. 3178. 

Οἱ ϑειότατοι αὐτοχράτορες Σεουῆρος καὶ ᾿Αντωνεῖνος Καίσαρες ! 
Σμυρναίοις" [ Εἰ Κλαύδιος ᾿ Ρουφῖνος 2 ὁ πολείτης ὑμῶν ὃ διὰ 
τὴν προαίρεσιν [ ἧ σύνεστιν ἐπὶ παιδείᾳ καὶ τὸν ἐν λόγοις συνεχῆ 
βίον τὴν | προκειμένην τοῖς σοφισταῖς χατὰ τὰς ϑείας τῶν προ- 

ὅ γόνων || ἡμῶν διατάξεις 8 ἀτέλειαν τῶν λειτουργιῶν καρπούμενος | 
ὑμῶν αὐτὸν ἑχουσίῳ ἀνάγχῃ προκαλουμένων ὑφέστη τὴν |[ στρα- 
τηγίαν κατὰ τὸ πρὸς τὴν πατρίδα φίλτρον. τὴν γοῦν εἰς τὰ 
ἄλλα μένειν ἀπραγμοσύνην ἀχείνητον αὐτῷ δικαιότατόν | ἐστιν" 

10 οὐ γὰρ ἄξιον τῷ ἀνδρὶ τὴν εἰς ὑμᾶς φιλοτειμίαν γενέϊσϑαι ζη- 
υἱαν, χαὶ μάλιστα ταύτην ὑμῶν αἰτούντων ὑπὲρ | αὐτοῦ τὴν χά- 
ριν. εὐτυχεῖτε. [ ἐπρέσβευον Αὐρ(ήλιος) ᾿Αντωνεῖνος χαὶ Αἴλιος 
Σπηρᾶτος. 

[μἰγ86 ΖΘΞΗΣ. 41.. βαρεῖα 8 ΒΘΟΥΘΡῸΒ οὑτὴ ἤ]ϊο Μ. ΑὐυΓο]ϊο Αη- 

ἰοηΐηο ((δ8᾽808118)]. Ευὰπὰ ἰῃ ἱροῦ βοοϊθίδίοιη γϑοθρὶΐ 498 ρ. Οἢγ. [πηΐ6 Ὁ 

θῦμα δηηὰπὶ οἱ 209 ρΡ. (ἾΤ,., 4υο οἰΐαπι αθία ἱτπηρογδίογίϑιη αϊρηἰ δίθιῃ δάθρ- 

ἰᾳ8 οδὲ (ἃ. 1. Αἴ. 11, 10) 885 δὰ ΒιωυγηθθῸ8 [0 Γὰ8 ἀδίδ8 θ880 δρρδϑγοί. 

. 9 Ἀυδηυμπ) ϑιηγγηδοῦμπη βορἰδβίδιη οοϊημηθιηογαί ῬὨΙΠοβίγαί5 υἱίί. 5ορῇ. 1], 

4ὅ, 4 Ῥ. 608, δὰ αυθτὴ Ἰοσυὰ ΟἸθαγίυ8 ἀθ Ἀυ8Πη18 ΘΟΙΩΡΙ ΓΙ 5 {1118 δοίδ- 

[15 ἀϊδρυίαν!. 8 1188 ΒΟ ΐδ(1Ϊ8 ΘΟμοοαϊ οοθρία ογαύ ἃ γοβρδϑβίδηο, 

ἃυςσία οἱ 5:80 }ΠΠ{Δ ἃ ΤΙαΐδηο, Ηδαγίδηο, Αηϊοηΐπο Ρίο ((. Ηοείζρογο Ο656ῃ. 

αὶ Θο θη δ ἀηΐον ἀρ ἈδιηθΡ ΠΠ]1 μ᾿. 84 οἵ. 44), ΗΟΒ ϑΟνΟΓυΒ, «αἱ 86 

ΝΜ. ΑὐΓ0}}} ΠΙὰτὰ 6580 Πηροθαί, οἵ Αηϊοηΐηι8 ΐο τλϑίογθϑ 8008 ἀϊσαηί. 

291 Βαϑβ[8 τωϑιτηοτβ Ρϑηίθ] οἱ ἰηγθηΐία ΟἸγγηρίδθ οὐθηΐθιῃ οἵ 
ΠΟΥ ΘΙ ὙΘΙΘῸ5 ἃ ΝΟΙΙΌΟ. Εχ Ρυγρο!αϊ Δρορσγᾶρηο δαϊαὶ Αὔ-- 
ὁ.860]. Ζοίϊυπρ ΧΧΧΥΠΙ (4880) Ρ». δδ η. 8423. 

Ἀγαϑῇ τύχῃ. ]1 Ἢ Ὀλυμπικὴ βουλὴ: καὶ ὃ |] δῆμος ὁ Ἠλείων 
ὅ [(ἄτον) Ἀσίνιον [ Κουαδρᾶτον 2, ἀνθύπατον 3, [ ὕπατον ἀποδεδειγ- 
μένον, [ τειμήσαντα τὴν Ὀλυμπίαν χαὶ λόγῳ χαὶ ἔργῳ 3. 

Δἱτογ806 ΘΘΠΟΝΥΩ. 4 Ε΄, 4802, 4 Βογρίογθι γογ (δ 4.88 8. 

ν. Ο. ΝΜύΠον Ἐρ. εἰ58ι. ΠῚ ρ. 6ὅ9 844.) δρῃονὶ( 6. Τγου. 8 Αοδαΐδθ ῥγϑ6- 

[αἶ886 νἱἀθίαν, αυ͵ΐα ΠΟΙΏΘΩ ὈΓΟΥΪ οἶδ ΠΟοὴ δαάϊΐνρ. (Ἃδγίθ ὑγουϊηοῖδ ργδθ- 

ἰογία [αἱξ (ν. ὅ ὕπατον ἀποδεδειγμένον). ἃ Ῥγδοίοῦ: Παρϑικὰ Οὐδάγαϊυβ 5011-- 
Ρβογαί 'Ρωμαίαν Χιλιετηρίδα, ἱ. 6. ΓΘΒ βαβίδ8 ἈΟΙΩΒΠΟΓΌΙΩ ῬΘΓ ΤΩ }]6 80 υγ06 
οοηῃάϊΐα δηηο8. Εἰπ8 |ἰρτὶ Πδργαίἤθῖ 546 δὰ ΑἰἸοχδηάγὶ βϑονθγὶ δϑίδίθη 
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